
Št. 98 
 Ljubljana, petek

 29. 11. 2013 
ISSN 1318-9182 Leto XXIII

Razglasni del
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Javni razpisi

 Ob-4354/13

Popravek

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU-12), 66.b člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. 
US, 10/12 in 94/21 – ZDoh-2L), Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list 
RS, št. 114/09 in 57/11), dne 29. 10. 2012 potrjenega 
Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri 
končnih odjemalcih – Program 2013 ter Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 
3/13), GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, 
d.o.o., objavlja povečanje višine razpisanih sredstev 
za javni razpis »Javni razpis URE-GEN-I-2013-3 Nepo-
vratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko 
učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih«, objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 92, dne 8. 11. 2013 (v nadalje-
vanju: javni razpis).

Javni razpis se spremeni tako, kot sledi:
V 3. točki, ki se glasi:
»Skupna višina sredstev za nepovratne finančne 

spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, 
znaša 296.214,00 EUR.

Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih 
pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. prigla-
sitve SA.34281(2012/X)).«

GEN-I, d.o.o.

 Ob-4352/13

Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, 
Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo v skladu z 14. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13) zastopa dr. Jernej Pikalo, minister za izobraže-
vanje, znanost in šport (v nadaljevanju: Republika Slo-
venija), objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe

1. Naziv in sedež organizatorja:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ma-

sarykova 16, 1000 Ljub ljana.
2. Predmet prodaje:
Stanovanje št. 6, v drugi etaži, v stavbi št. 3477, k.o. 

964 – Velenje (ID 964-3477-6), na naslovu: Kardeljev 

trg 10, 3320 Velenje. Stanovanje je vpisano v zemljiški 
knjigi na RS.

Stanovanje št. 6 predstavlja kuhinjo z jedilnim ko-
tom, dnevno sobo, hodnik, kopalnico, shrambo, balkon 
in kletni prostor. Skupna površina stanovanja s kletjo 
znaša 44,15 m2. Stanovanje ni zasedeno.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: 46.750,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna 

cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega 
davka na promet z nepremičninami, ki pa ga bo plačal 
kupec.

5. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu podpisane 

pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva 

k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu celotne kupni-

ne in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena se-

stavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-

kala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, dne 16. 12. 2013, 
z začetkom ob 10. uri.

7. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnin,

b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo 
o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na 
dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni,

c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti doka-
zilo o plačani 10 % varščini od izklicne cene za ne-
premičnino, za katero dražijo. Varščina se pla-
ča na račun št. 01100-6300109972, sklic na št.: 
18 33308-7200013-860110,

d. dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o pla-
čilu varščine s priloženo celotno številko računa za pri-
mer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina 
všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 
15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj 
ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača 
kupnine v roku 8 dni po prejemu pogodbe, se vplačana 
varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup 
drugemu najugodnejšemu ponudniku,

e. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogo-
jev iz prvih treh alinej 7. točke, bodo po sklepu komisije, 
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka,

f. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overo-
vitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi 
davek na promet nepremičnin, plača kupec,
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g. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše 
izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem 
nepremičnine,

h. nepremičnine so na prodaj po načelu videno ku-
pljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.

8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve 
pravnega posla.

9. Informacije:
Za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom 

nepremičnine se obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova ulica 16, 
Ljub ljana, e-pošta: ales.rajlic@gov.si.

Vlada Republike Slovenije

Št. 2130-13-0365 Ob-4296/13

Na osnovi Zakona o razvojni podpori Pomurski 
regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvo-
ja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF – UPB4, 14/13 
– popr. in 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 
(Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 
61/13 in 82/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Uredbe o postopku, 
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbuja-
nje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni 
list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Po-
godbe pri pomoči de minimis (Uradni list L 379, 28. 12. 
2006, str. 0005–0010), Zakona o socialnem podjetni-
štvu (Uradni list RS, št. 20/11), Programa spodbujanja 
konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015 
(št. 30301-2/2010/6 z dne 4. 2. 2010) in spre-
memb le-tega (sklep Vlade RS, št. 30301-2/2010/12 
z dne 22. 12. 2011, št. 30301-4/2012/4 z dne 29. 3. 
2012, št. 30301-2/2010/20 z dne 17. 2. 2011, 
št. 30301-2/2013/4 z dne 13. 3. 2013) in Sheme držav-
ne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji« (števil-
ka priglasitve: M003-1783262-2010) in njene dopolnitve 
št. M003-1783262-2010/II z dne 20. 3. 2013, objavlja 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v na-
daljevanju: ministrstvo), Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za spodbujanje projektov socialnega podjetništva 

v Pomurski regiji
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje večletnih 

projektov, ki bodo izkazovali trajno opravljanje dejavno-
sti socialnega podjetništva/ali trajno zaposlovanje oseb 
iz ranljivih ciljnih skupin.

Projekti morajo razvijati tržne dejavnosti (pro-
izvodnjo, prodajo pro izvodov ali storitev) in prispevati 
k ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in po-
klicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela, ter krepiti 
inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih 
gospodarskih, okoljskih in drugih problemov.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so regi-

strirana kot socialna podjetja po Zakonu o socialnem 
podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 – v nadaljevanju: 
ZSocP), in izpolnjujejo še naslednje pogoje:

1. so na dan prijave registrirana za opravljanje de-
javnosti v Republiki Sloveniji in imajo registriran sedež 
ali podružnico na območju izvajanja Zakona o razvojni 
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015;
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2. niso podjetja v težavah, ne prejema in niso v po-
stopku pridobivanja državne pomoči za podjetja v teža-
vah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 
– UPB2, 51/11, 39/13 in 56/13);

3. imajo poravnane vse zapadle davke in druge 
obvezne dajatve do Republike Slovenije, do vključno 
zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni 
razpis (dokazilo: Obrazec št 3: Izjava prijavitelja o izpol-
njevanju in sprejemanju razpisnih pogojev). Prijavitelj 
v vlogi priloži še potrdilo pristojnega davčnega urada 
o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v RS, 
zapadlih do vključno zadnjega dne v mesecu pred vlo-
žitvijo vloge na javni razpis);

4. niso v stečajnem postopku, postopku preneha-
nja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije 
in na dan 31. 12. v preteklem koledarskem letu glede 
na dan oddaje vloga niso bila v stanju insolventnosti po 
14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list 
RS, št. 63/13 – uradno prečiščeno besedilo) (dokazilo: 
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in spre-
jemanju razpisnih pogojev);

5. da glede sub jekta ni podana prepoved poslova-
nja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
uradno prečiščeno besedilo);

6. lastniki podjetja niso vpleteni v postopke pranja 
denarja in financiranja terorizma v skladu z definicijo 
19. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 
in 77/11);

7. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih 
pomoči, že sofinancirani iz javnih virov niti niso v po-
stopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU 
proračun).

III. Višina sredstev in način financiranja
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih 

sredstev v okviru tega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR. 
Nepovratna sredstva se razpisujejo za dvoletno obdo-
bje, in sicer za leti: 2014 in 2015.

Nepovratna sredstva za ta namen so zagotovljena 
na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo 960610 – Razvoj Pomurja.

Vir sredstev Leto 2014/ EUR Leto 2015/ EUR Skupaj/ EUR

PP 960610- Razvoj Pomurja 600.000, 00 600.000,00 1.200.000,00

Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do 
največ 200.000,00 EUR, upoštevajoč omejitev po pra-
vilu »de minimis«.

IV. Upravičeni stroški
Upravičene stroške predstavljajo:
a) stroški dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin:
– bruto plača, regres za letni dopust, malica in pre-

voz na delo in iz dela,
b) stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za 

opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, do 50 % 
vseh upravičenih stroškov.

Nakup strojev in opreme je upravičen le v primeru, 
da je le-ta utemeljen in nujno potreben za opravlja-
nje dejavnosti socialnega podjetništva. Kupljeni stroji 
in oprema morajo biti novi in v podjetju obravnavani kot 
osnovna sredstva.

Prejemnik sredstev stroje in opremo, za katere je 
dobil sredstva državne pomoči, ne sme odsvojiti in morajo 
ostati v regiji še nadaljnja tri leta po zaključku projekta.
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Sredstva in oprema, ki so predmet sofinanciranja, 
se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik 
državne pomoči, in se morajo obravnavati kot osnovna 
sredstva.

V. Obdobje uveljavljanja upravičenih stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sred-

stva sta proračunski leti 2014 in 2015.
Po tem javnem razpisu so ob pogoju, da bo sklenje-

na pogodba o sofinanciranju projekta, do sofinanciranja 
upravičeni tisti upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju 
nastali od datuma izdaje sklepa o dodelitvi sredstev za 
sofinanciranje projekta pa do konca izvajanja projektnih 
aktivnosti vendar najkasneje do 25. 10. 2015 in bo pri-
javitelj po poplačilu računov zanje ministrstvu izstavil 
zahtevek za izplačilo najkasneje do 25.10. za tekoče 
proračunsko leto.

MGRT bo sofinanciralo le upravičene stroške na-
stale od datuma izdaje sklepa o sofinanciranju do naj-
kasneje 25. 10. 2014 za pogodbeno dogovorjeno so-
financiranje v letu 2014, za pogodbeno dogovorjeno 
sofinanciranje v letu 2015, najkasneje do 25. 10. 2015.

Zadnji rok za izstavitev zahtevka za izplačilo po 
posameznem proračunskem letu je do 25. 10. v teko-
čem letu.

Dodeljena in neporabljena sredstva iz tekočega 
proračunskega leta se ne morejo prenašati v naslednje 
proračunsko leto.

VI. Način in rok za predložitev vlog
Rok za oddajo prijav je do 10. 1. 2014. Prijavitelj 

lahko na javni razpis predloži le eno vlogo za sofinanci-
ranje. Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinan-
ciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu 
evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo 
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva 
zavržene ter vrnjene prijavitelju.

Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na 
prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in 
mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podat-
ke, določene v razpisni dokumentaciji.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, 
poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo 
označene s poštnim žigom do 10. 1. 2014, in vloge, 
poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo 
v vložišče ministrstva, prispele do 10. 1. 2014. Osebno 
oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, 
če bodo oddane v vložišču Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana do 
10. 1. 2014, do 12. ure.

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način 
oddaje, pravočasno prispeti na naslov: Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 
Ljub ljana.

Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki mi-
nistrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Pre-
pozno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo 
s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene 
pošiljatelju.

Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojni-
ci, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom 
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR 
za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izva-
janja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji«.

Za označevanje vloge na ovojnici se mora upora-
biti obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Oprema 
ovojnice v razpisni dokumentaciji). Vloge, ki bodo ne-
pravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo 
s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene 
pošiljatelju.

Kolikor bi v času izvajanja tega razpisa prišlo do 
rebalansa proračuna RS, ki bi privedel do zmanjšanja 
proračunskih sredstev na proračunski postavki 960610 
– Razvoj Pomurja na kateri so ob objavi tega razpisa 
zagotovljena sredstva, si ministrstvo pridržuje pravico 
preklicati/razveljaviti ta razpis. Prijavitelji v tem primeru 
nimajo pravice zahtevati povračila stroškov.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji razpisa in merili za ocenjevanje.

VII. Postopek izbora prijaviteljev
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno 

popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za 
kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi 
pogojev in meril, določenih v tem javnem razpisu.

V postopku ocenjevanja kakovosti se bodo vloge 
ocenjevale s stališča skladnosti s cilji tega razpisa opre-
deljenih na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski 
regiji, Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske 
regije v obdobju 2010–2015, Zakona o socialnem pod-
jetništvu in na podlagi meril za izbor projektov. Kolikor 
bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ni skladen 
z navedenimi cilji ali izkazuje negativen vpliv na enake 
možnosti in krepitev socialne vključenosti, bo vloga za-
vrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril 
za ocenjevanje.

Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana 
strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije 
se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. 
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisi-
ja oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Kolikor bo 
skupna vrednost predlaganih projektov presegla raz-
položljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti z viš-
jim številom točk. Kolikor skupna vrednost predlaganih 
projektov ne bo presegla razpoložljivih sredstev, lahko 
ostanek sredstev ostane nerazporejen.

V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število 
točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemni-
kov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, 
se o uvrstitvi projektov na predlog prejemnikov sredstev 
odloči glede na število načrtovanih zaposlitev oseb iz 
ranljivih ciljnih skupine, pri čemer bodo imeli prednost 
projekti z višjim številom načrtovanih zaposlitev za polni 
delovni čas oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Preostanek 
sredstev se lahko podeli naslednjemu na lestvici tudi, 
če sredstva ne zadostujejo za celotno zaprošeno višino 
sredstev kolikor se prijavitelj strinja z znižanim zneskom 
sofinanciranja projekta.

Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva 
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, 
aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilago-
ditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana 
v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna 
komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.

O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo 
na predlog strokovne komisije s sklepom odločil pred-
stojnik ministrstva oziroma od njega pooblaščena ose-
ba.

Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo 
najkasneje v 60-ih dneh po zaključku odpiranja vlog. 
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva: www.
mgrt.gov.si.

Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi dokončnega 
sklepa o izboru, ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinan-
ciranju projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni 
od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju 
projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev.
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VIII. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge iz katerih bo razvidno, da prijavitelj izpol-

njuje vse predpisane pogoje ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Pri točkovanju vlog se bo upoštevala naslednja ocenjevalna lestvica:
Merilo: število predvidenih novih zaposlitev oseb iz ranljive skupine, se točkuje na naslednji način:

Št. točk

1 zaposlitev osebe iz ranljive skupine 10

2 zaposlitvi osebe iz ranljive skupine 20

3 in več zaposlitev osebe iz ranljive skupine 30

Ostala merila:
– ustreznost projekta,
– izvedljivost projekta,
– stroškovna učinkovitost,
– usposobljenost za izvedbo projekta,
– zagotavljanje trajnosti,
se točkujejo po naslednji lestvici:

Ocena Št. točk

povsem ustrezno 5

ustrezno 4

sprejemljivo 3

pogojno sprejemljivo 1

neustrezno/nesprejemljivo 0

Točke so porazdeljene za posamezno merilo na 
način:

Merilo Največje  
št. točk

1. Število novih zaposlitev oseb iz ranljive skupine 30

2. Ustreznost projekta 35

3. Izvedljivost projekta 25

4. Stroškovna učinkovitost 15

5. Usposobljenost za izvedbo projekta 20

6. Zagotavljanje trajnosti 20

Skupaj 145

Največje skupno možno število doseženih točk je 
145.

IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z na-

menom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji 
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si 
ali www.rra-mura.si ali jo naročijo pri Sabini Potočnik 
Magdič, na tel. 02/534-80-21.

Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje 
podatke o:

– pravni podlagi,
– namenu in ciljih,
– pogojih za kandidiranje,
– financiranju,
– upravičenih stroških,
– postopku izbora prijavljenih projektov,
– merilih za izbor projektov,
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– pridobitvi razpisne dokumentacije,
– varovanju osebnih podatkov in poslovnih skriv-

nostih,
– prijavnih obrazcih in prilogah,
– prepoved vplivanja na delo razpisne komisije.
Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpi-

som bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.
gov.si in spletni strani www.rra-mura.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 4102-3/2013/4 Ob-4336/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 
in 14/13 – popr), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list, RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Zakona o ratifikaciji 
Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z lju-
dmi (Uradni list, RS-MP, št. 14/09) objavlja Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta  

Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev 
v letu 2014 in v letu 2015

I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo 

izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki 
Sloveniji – krizna namestitev.

Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna na-
mestitev obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine z lju-
dmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem 
okrevanju, ko se žrtvi zagotovi prvi in nujen umik iz 
ogrožujočih okoliščin in vsebuje:

– ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo (za od-
rasle in otroke žrtve trgovine),

– psihološko pomoč (za odrasle in otroke žrtve tr-
govine),

– pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstve-
nega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno 
varstvo in zdravstveno zavarovanje,

– zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, ki so-
delujejo pri posameznem primeru, če je to potrebno,

– 24 urno dosegljivost za nameščene žrtve v krizni 
namestitvi,

– prevajalske storitve in tolmačenje, če je potrebno,
– pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore otro-

kom žrtvam,
– svetovanje in nudenje informacij, zlasti v zvezi 

z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo,
– pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno 

državo,
– ostale ukrepe v smislu socializacije in revitaliza-

cije,
– informiranje in osveščanje otrok, mladih in osebja, 

ki dela z njimi, ter ostalih ciljnih populacij o nevarnostih 
in pasteh trgovine z ljudmi:

– izdelava in distribucija informativnega gradiva 
v slovenskem jeziku, v nakladi 15.000 izvodov,

– izvedba 24 delavnic v letu 2014 in 24 delavnic 
v letu 2015, pri čemer mora izvajalec upoštevati enako-
merno regijsko pokritost.

III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za pred-
met javnega razpisa je 45.000,00 EUR v letu 2014 in 

45.000,00 EUR v letu 2015. Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti bo z izvajalcem 
sklenilo pogodbo za obdobje dveh let.

Projekt se financira iz sredstev Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, proračunska postavka 4072 
– Eksperimentalni in razvojni programi socialnega var-
stva ter sofinanciranje programov nevladnega sektorja.

V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev, si mi-
nistrstvo pridružuje pravico, da glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva prijaviteljem predlaga prilagoditev 
dinamike sofinanciranja.

IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva pora-
bljena

Celoten projekt mora trajati od podpisa pogodbe 
do 31. 12. 2015, sredstva pa morajo biti porabljena 
namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. 
Sredstva dodeljena za leto 2014 morajo biti porabljena 
do 31. 12. 2014, sredstva dodeljena za leto 2015 pa do 
31. 12. 2015.

V. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, 

ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pri-
stojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS in 
izpolnjujejo sledeče splošne pogoje:

1. Prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je 
razvidno iz razpisne dokumentacije;

2. Projekt se pretežno izvaja v Republiki Sloveniji. 
Krizne namestitve se izvajajo predvsem v Republiki 
Sloveniji, stroški povezani z izvajanjem projekta, pa 
lahko nastanejo tudi izven ozemlja Republike Slovenije, 
če so upravičeni (dokazilo – izpolnjena razpisna doku-
mentacija);

3. Projekt se izvaja po načelu nepridobitnosti;
4. So registrirani za opravljanje dejavnosti social-

nega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno 
varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez 
nastanitve po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma imajo status 
humanitarne organizacije ali status društva v javnem 
interesu na področju socialnega varstva ali status dru-
štva v javnem interesu na področju družinske politike 
oziroma imajo opravljanje socialnovarstvene dejavnosti 
opredeljeno v statutu oziroma temeljnem ustanovitve-
nem aktu organizacije;

5. Imajo zagotovljene prostorske možnosti za krizne 
namestitve, ki so primerne tako za odrasle kot tudi za 
otroke (dokazilo – predložen opis in velikost objekta, kjer 
se bo izvajala krizna namestitev ali izpolnjena razpisna 
dokumentacija, če se namešča na drugačen način);

6. Program izvajajo v skladu s kodeksom etičnih 
načel v socialnem varstvu (dokazilo – izpolnjena razpi-
sna dokumentacija);

7. Imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projekta iz vseh 
virov (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija);

8. Uporabnicam ali uporabnikom projekta (t.i. žr-
tvam trgovine z ljudmi) zagotavljajo 24 urno doseglji-
vost po telefonu. 24 urna dosegljivost uporabnicam in 
uporabnikom, se lahko zagotavlja tudi v okviru drugih 
programov istega izvajalca, pri čemer mora izvajalec 
zagotoviti ustrezno strokovnost (dokazilo – izpolnjena 
razpisna dokumentacija);

9. Predložijo letne računovodske izkaze za leto 
2012 (izkaz uspeha in bilanco stanja, ki je bil predložen 
AJPES-u). V primeru, da bilanca stanja izkazuje prese-
žek odhodkov, je potrebno predložiti program pokritja 
presežka odhodkov, ki ga je sprejel pristojni organ iz-
vajalca;
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10. Proti prijavitelju projekta ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek li-
kvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi 
sodne ali druge prisilne odločbe (dokazilo – originalno 
potrdilo sodišča);

11. Prvi strokovni delavec mora imeti izobraz-
bo po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS in 57/12; v nadaljevanju: ZSV), smeri so-
cialni delavec/socialna delavka, psiholog/psihologinja, 
pedagog/pedagoginja – smer socialna pedagoginja/so-
cialni pedagog, z najmanj 2 letoma delovnih izkušenj 
kot strokovni delavec po ZSV na področju socialnega 
varstva. V primeru povečanega obsega dela, je dolžan 
izvajalec na zahtevo naročnika zagotoviti tudi drugega 
delavca (drugi strokovni delavec), ki pa bo plačan glede 
na dejansko število opravljenih ur na projektu, po bruto 
urni postavki iz finančne konstrukcije programa. Zanj je 
zahtevana izobrazba po 69. členu ZSV (dokazilo – foto-
kopija dokazila o izobrazbi in fotokopija delovne knjižice 
oziroma drugega ustreznega dokazila o delovni dobi za 
prvega in drugega strokovnega delavca);

12. Prvi strokovni delavec mora biti zaposlen na 
projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna name-
stitev v letu 2014 in v letu 2015. S prvim strokovnim 
delavcem je potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi za 
delo na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna 
namestitev v letu 2014 in v letu 2015. Drugi delavec je 
lahko zaposlen preko podjemne pogodbe.

13. Strokovna delavca iz točke 11. nista bila pravno-
močno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti in nista bila obsojena 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 me-
secev (dokazilo – izjava zaposlenega oziroma potrdilo 
o nekaznovanosti);

14. Zoper strokovna delavca iz točke 11. tega razpi-
sa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepne-
ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
(dokazilo – izjava zaposlenega oziroma potrdilo, da ni 
bila vložena pravnomočna obtožnica);

15. Zagotavljajo sodelovanje z organi odkriva-
nja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije 
v predkazenskih in kazenskih postopkih ter sodelovanje 
z državnimi organi pri urejanju statusa žrtev trgovine 
z ljudmi – tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava 
v razpisni dokumentaciji);

16. Zagotavljajo sodelovanje z drugimi NVO pri 
urejanju statusa krizno nameščenim žrtvam trgovine 
z ljudmi v Republiki Sloveniji, kot tudi prevzemanje in 
namestitev žrtev trgovine z ljudmi, ki se odločijo za so-
delovanje z organi odkrivanja in pregona v predkazen-
skem in kazenskem postopku (dokazilo – podpisana 
izjava v razpisni dokumentaciji);

17. Zagotavljajo strokovno usposabljanje izvajalca 
oskrbe z ostalimi sodelujočimi sub jekti v procesu pomoči 
žrtvam in pregona storilcev (dokazilo – podpisana izjava 
v razpisni dokumentaciji).

18. Prvi in drugi strokovni delavec ne smeta biti za-
poslena na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – var-
na namestitev v letu 2014 in v letu 2015, ki je financiran 
s strani Ministrstva za notranje zadeve.

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

VI. Merila za izbor projekta
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti bo vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne 
pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in odločilo 
o izbiri izvajalca in višini sredstev.

1. Usposobljenost izvajalca:
Ocenjuje se izkušnje izvajalca pri izvajanju aktivno-

sti s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s po-
dročja dela z žrtvami nasilja. V primeru, da ima izvajalec 
dve leti ali več neprekinjenih izkušenj pri delu na zgoraj 
navedenih področjih prejme 4 točke, v primeru, da ima 
eno leto izkušenj prejme 2 točki, v primeru, da nima iz-
kušenj pa 0 točk.

2. Delovna doba:
Ocenjuje se število let delovne dobe s področja 

dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žr-
tvami nasilja. Ocenjuje se drugi strokovni delavec, in 
sicer v primeru, da ima drugi strokovni delavec 3 leta 
ali več delovne dobe prejme vloga 1 točko, v primeru, 
da ima manj kot 3 leta delovne dobe pa prejme 0 točk, 
pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti statusa 
pripravnika.

3. Usposobljenost kadra:
Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije s po-

dročja psiho-socialnega svetovanja. Prvi in drugi stro-
kovni delavec se ocenjujeta posebej, pri čemer lahko 
vloga za prvega strokovnega delavca prejme maksimal-
no 6 točk, za drugega strokovnega delavca lahko prejme 
maksimalno 2 točki.

a. Za prvega strokovnega delavca v primeru ude-
ležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psi-
ho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela 
z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami 
nasilja v obsegu do 10 ur prejme vloga 0 točk, nad 
10 do 20 ur 1 točko, nad 20 ur do 40 ur 2 točki in nad 
40 ur maksimalno 3 točke. V primeru, da izvajalec ne 
bo priložil dokazila, iz katerega bo razvidno število ur 
izobraževanja, bo tako dokazilo štelo kot 2 urno izo-
braževanje.

b. Za prvega strokovnega delavca v primeru do-
datnega kontinuiranega izobraževanja s področja psi-
ho-socialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur prej-
me vloga 3 točke. V primeru, da izvajalec ne bo priložil 
dokazila, iz katerega bo razvidno število ur izobraže-
vanja, bo tako dokazilo štelo kot 2 urno izobraževanje.

c. Za drugega strokovnega delavca v primeru ude-
ležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psi-
ho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela 
z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami 
nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih 
dodatnih 20 ur pa prejme vloga 0,5 dodatne točke, pri 
čemer lahko vloga prejme maksimalno 1 točko. V pri-
meru, da izvajalec ne bo priložil dokazila, iz katerega bo 
razvidno število ur izobraževanja, bo tako dokazilo štelo 
kot 2 urno izobraževanje.

d. Za drugega strokovnega delavca v primeru do-
datnega kontinuiranega izobraževanja s področja psi-
ho-socialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur prej-
me vloga 1 točko. V primeru, da izvajalec ne bo priložil 
dokazila, iz katerega bo razvidno število ur izobraže-
vanja, bo tako dokazilo štelo kot 2 urno izobraževanje.

Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število 
ur izobraževanja.

4. Višina odhodkov za stroške plače in druge stro-
ške dela za prvega strokovnega delavca v letu 2014 in 
v letu 2015:

Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 6 točk. 
Ocenjuje se letna višina odhodkov za stroške plače in 
druge stroške dela za prvega strokovnega delavca, ki jih 
vlagatelj navede v vlogi, in sicer prejme vloga z najnižji-
mi odhodki za stroške plače in druge stroške dela 6 točk, 
ostale vloge pa sorazmerno manj, glede na odstopanje 
od najnižjih odhodkov za stroške plače in druge stroške 
dela, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk.



Stran 3190 / Št. 98 / 29. 11. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Vlagatelj naj v razpisni dokumentaciji navede iz-
hodiščni plačni razred za prvega strokovnega delavca.

5. Višina materialnih stroškov za izvajanje progra-
ma:

Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 4 točke. 
Ocenjuje se višina materialnih stroškov za izvajanje 
programa, ki jih vlagatelj navede v svoji vlogi, in sicer 
prejme vloga z najnižjimi materialnimi stroški 4 točke, 
ostale vloge pa sorazmerno manj, glede na odstopanje 
od najnižjih materialnih stroškov za izvajanje programa, 
pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk.

Višina materialnih stroškov ne sme presegati 20 % 
višine postavljene cene stroškov dela za prvega strokov-
nega delavca, pri čemer materialni stroški za izvajanje 
programa ne smejo biti nižji od 2.100,00 EUR. V prime-
ru, da so materialni stroški nižji od 2.100,00 EUR oziro-
ma v primeru, da višina materialnih stroškov presega 
20 % višine postavljene cene stroškov dela za prvega 
strokovnega delavca, vloga prejme 0 točk.

6. Cena oskrbnega dne v primeru krizne namesti-
tve:

Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 6 točk. 
Ocenjuje se cena oskrbnega dne v primeru oskrbe kri-
zne namestitve, ki jo vlagatelj navede v svoji vlogi, in 
sicer vloga z najnižjo ceno krizne namestitve prejme 
6 točk, ostale vloge pa sorazmerno manj, točk glede na 
odstopanje od najnižje cene oskrbnega dne, pri čemer 
vloga ne more prejeti manj kot 0 točk.

Cena oskrbnega dne za krizno namestitev ne sme 
biti nižja od 40,00 EUR, sicer se vloga točkuje z 0 točk.

7. Sofinanciranje programa iz drugih virov:
Vloga pri tem merilu lahko prejme največ 2 točki. 

Ocenjuje se višina sofinanciranja programa iz drugih 
virov. Vloga z najvišjim virom sofinanciranja projekta 
prejme 2 točki, ostale vloge pa sorazmerno manj točk. 
Vloga, ki nima sofinanciranja prejme 0 točk.

Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število 
točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako 
število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina 
odhodkov za stroške dela prvega strokovnega delavca) 
dosegel višje število točk.

Poleg navedenih meril mora izvajalec projekta v pri-
javi obvezno navesti:

– način namestitve, oskrbe in podpore otrok žrtev 
trgovine z ljudmi,

– način in možnost pravnega svetovanja žrtvam 
trgovine z ljudmi,

– način telefonskega svetovanja in dosegljivost za 
žrtve,

– svetovanje in nudenje informacij, zlasti v zvezi 
z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo,

– opis načina varovanja, v primeru krizne namesti-
tve, kadar bi bilo to potrebno,

– finančno konstrukcijo projekta.
VII. Način sofinanciranja projekta:
1. Stroški dela
V projektu se praviloma zagotavljajo sredstva za 

financiranje stroškov dela za enega zaposlenega de-
lavca (prvi strokovni delavec) v višini 80 % celotne pla-
če s pripadajočimi dodatki, do višine letne bruto plače 
navedene v razpisni dokumentaciji, brez stroškov pre-
hrane na delu in brez prevoznih stroškov na delo in iz 
dela. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo v skladu 
s kolektivno pogodbo.

Izvajalec z izjavo izjavlja, da bo zaposlil na projektu 
prvega strokovnega delavca.

Izvajalec lahko v projektu 24 urno telefonsko do-
segljivost zagotavlja tudi s stalno pripravljenostjo prvo 
zaposlenega delavca.

Za drugega delavca (drugi strokovni delavec) se 
bodo zagotovila sredstva samo za dejansko opravljene 
ure na projektu.

V primeru namestitve otroka bo ministrstvo krilo 
dodatne nastale stroške dela.

2. Materialni stroški povezani z izvajanjem projekta
Krizne namestitve bodo financirane le v obsegu 

realiziranih namestitev po ceni oskrbnega dne navede-
nega v razpisni dokumentaciji.

Cena oskrbnega dne zajema naslednje stroške: 
namestitev, prehrano, prevajalske storitve in tolmače-
nje, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi 
zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč pri 
zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skla-
du z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdra-
vstveno zavarovanje.

Financirane bodo samo tiste prevajalske storitve, 
ki so dogovorjene z naročnikom, prevajalske storitve 
nastale v zvezi z urejanjem dokumentov in ostalih za-
dev pred uradnimi organi RS ali pristojnimi organi ma-
tične države od koder izhaja žrtev in sicer na podlagi 
izstavljenih fotokopij računov, ki so priloga zahtevka za 
izplačilo.

Ostali utemeljeni materialni stroški, bodo financirani 
na podlagi specifikacije materialnih stroškov v predlože-
nem zahtevku ministrstvu. Ostali utemeljeni materialni 
stroški so zlasti: stroški, ki so povezani s prostovoljskim 
delom, ki nastanejo na podlagi pisnih dogovorov, stroški 
dežurnega telefona, stroški, ki nastanejo pri vrnitvi žrtve 
(potni stroški).

V primeru namestitve otroka bo ministrstvo krilo 
dodatne nastale utemeljene materialne stroške.

Izdelava in distribucija zloženke bo sofinancirana 
na podlagi specifikacije materialnih stroškov v predlo-
ženem zahtevku ministrstvu. V ta namen bo izvajalec 
programa zadolžen za produkcijo in distribucijo ustre-
znih gradiv, namenjenih osveščanju teh ciljnih popula-
cij. Kolikor je izbrani izvajalec zavezan ravnati v skladu 
z Zakonom o javnem naročanju in bo za izdelavo in-
formativnega gradiva izbral zunanjega izvajalca, mora 
izvesti javno naročilo v skladu z zakonodajo s področja 
javnega naročanja.

Cena informativnega gradiva v načrtovani nakladi 
15 000 izvodov ne sme presegati zneska 2.000,00 EUR. 
Stroški izdelave zloženke se ne upoštevajo v material-
nih stroških iz drugega odstavka 5. točke, poglavje VI, 
vendar morajo biti ti stroški všteti v finančni konstrukciji.

Za izvedbo delavnic ministrstvo krije potne stro-
ške prvemu oziroma drugemu strokovnemu delavcu. 
Stroški ne smejo presegati 1.000,00 EUR v letu 2014 
in 1.000,00 EUR v letu 2015. Stroški se ne upoštevajo 
v materialnih stroških iz drugega odstavka 5. točke, 
poglavje VI, vendar morajo biti ti stroški všteti v finančni 
konstrukciji.

VIII. Oblika in obvezna vsebina vloge
1. Ponudniki morajo vlogo oddati na predpisanem 

obrazcu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namesti-
tev v letu 2014 in v letu 2015, sicer bo vloga izločena iz 
nadaljnjega postopka. Obrazca ni dovoljeno spreminjati.

2. Popolna vloga vsebuje:
A) izpolnjena prijava na razpis Oskrba žrtev tr-

govine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2014 in v letu 
2015, z vsemi zahtevanimi podatki na predpisanem 
obrazcu in z obveznimi prilogami:

1. pisna izjava o tem, da prvi strokovni delavec 
v projektu ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepne-
ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v traja-
nju več kot 6 mesecev;
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2. pisna izjava o tem, da drugi strokovni delavec 
v projektu ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepne-
ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v traja-
nju več kot 6 mesecev;

3. pisna izjava o tem, da proti prvemu strokovne-
mu delavcu v projektu ni vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti;

4. pisna izjava o tem, da proti drugemu stro-
kovnemu delavcu v projektu ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti;

5. dokazilo o izobrazbi za prvega strokovnega 
delavca na projektu;

6. dokazilo o izobrazbi za drugega strokovnega 
delavca na projektu;

7. fotokopija delovne knjižice za prvega strokov-
nega delavca na projektu oziroma drugo ustrezno do-
kazilo o delovni dobi s področja dela z žrtvami trgovine 
z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja;

8. fotokopija delovne knjižice za drugega delav-
ca v projektu oziroma drugo ustrezno dokazilo o delovni 
dobi s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s po-
dročja dela z žrtvami nasilja;

9. dokazila o dodatni strokovni usposobljenosti 
(točka VI/3 javnega razpisa) za prvega strokovnega de-
lavca na projektu;

10. dokazila o dodatni strokovni usposobljenosti 
(točka VI/3 javnega razpisa) za drugega strokovnega 
delavca na projektu;

11. dokazila o izkušnjah izvajalca projekta (točka 
VI/1 javnega razpisa).

B) v primeru, da izvajalec nima šifre oddelka 87 ali 
88 po Uredbi priloži prvo stran temeljnega akta in izvle-
ček temeljnega akta, iz katerega je razvidna njegova 
dejavnost oziroma naloge.

IX. Naročnik bo pridobil po uradni dolžnosti nasle-
dnje dokumente oziroma potrdila

– potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije; izpi-
sek o registraciji iz sodnega registra, potrdilo Urada Vla-
de RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske 
skupnosti, odločba upravne enote o registraciji;

– obvestilo o identifikaciji izvajalca s strani AJPESA 
iz 4. točke V. splošnega pogoja;

– računovodske izkaze za leto 2012 (izkaz uspeha 
in bilanca stanja);

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s po-
dročja socialnega varstva za strokovne delavce;

– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvi-
dacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali 
druge prisilne odločbe;

– podatek o tem, da prvi in drugi strokovni delavec 
nista zaposlena na projektu Oskrba žrtev trgovine z lju-
dmi – varna namestitev v letu 2014 in v letu 2015, ki je 
financiran s strani Ministrstva za notranje zadeve.

X. Rok, do katerega morajo biti oddane vloge
1. Pisne vloge z zahtevanimi podatki je potrebno 

poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotniko-
va 28, 1000 Ljub ljana.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno 
označene z oznako: »Ne odpiraj – Vloga!«

»Javni razpis za projekt oskrbe žrtev trgovine z lju-
dmi – krizna namestitev v letu 2014 in v letu 2015«.

Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv 
prijavitelja in njegov naslov.

2. Rok za oddajo vlog je 30. 12. 2013.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je za-

dnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisar-
ni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana ali če je zadnji 
dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

3. Nepravočasne in nepravilno označene vloge 
bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na 
vsaki pošiljki označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postop-
ka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo 
oddane na predpisanem obrazcu.

XI. Rok, v katerem bodo prijavitelji projektov obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

1. Prijavitelji bodo o izboru projekta obveščeni 
v roku 15 dni od izbire izvajalca.

2. Zoper sklep oziroma obvestilo bo ponudnik lahko 
vložil pritožbo na Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti v roku 8 dni od prejema skle-
pa oziroma obvestila o izbiri.

XII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na spletni strani Ministr-

stva za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti, http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila/javni_raz-
pisi/, pod rubriko Javna naročila/javni razpisi.

Vlagatelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, ki jih mora naročnik 
prejeti najkasneje do 13. 12. 2013.

XII. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih vlog, prispelih na naslov 

iz točke X., bo dne 3. 1. 2014 ob 10. uri, v prostorih 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova 28, Ljub ljana

Pri odpiranju vlog smejo biti navzoči prijavitelji ozi-
roma predstavniki prijavitelja, če imajo pisno pooblastilo 
prijavitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika. 
V primeru, če bo prispelo več kot 10 vlog, odpiranje ne 
bo javno. Ponudniki bodo o tem obveščeni na spletni 
strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, rubrika »novice«, dne 2. 1. 2014.

Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po pošti na 
naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana 
ali po elektronski pošti do 13. 12. 2013 na naslov: 
gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije – 
Javni razpis Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – Krizna 
namestitev v letu 2014 in v letu 2015«.

Kontaktni osebi v zvezi s predmetom javnega raz-
pisa sta: Maja Pintar, tel. 01/369-77-93) in mag. Borut 
Grabrijan, tel. 01/369-77-50), ponedeljek in četrtek od 
9. do 10. ure.

Ministrstvo za delo,  
družino, socialne zadeve in enake možnosti

Št. 180/2013 Ob-4353/13

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 
11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skla-
du za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu 
in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, 
Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem 
skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ 
L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije 
(ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu 
ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta 
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in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ 
L 371/2006) z vsemi spremembami, Uredbe o izvaja-
nju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 
31/10, 79/10 in 4/13, v nadaljevanju: Uredba), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo (14/13 – popr.) in 110/11 – ZDIU12), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni 
list RS, št. 104/12 in 61/13 – Rb2013 (62/13 – popr.)), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 
56/13 – ZŠtip-1, 61/13 in 82/13), Uredbe o postopkih, 
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbuja-
nje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni 
list RS, št. 56/11), Zakona o štipendiranju (Uradni list 
RS, št. 59/07 (63/07 – popr.), 40/09 in 62/10 – ZUPJS, 
40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 
v nadaljevanju: ZŠtip), Zakona o spodbujanju skladne-
ga regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 
57/12, v nadaljevanju: ZSRR-2), Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2), 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o var-
stvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 
(Uradni list RS, št. 30/60), Zakona o integriteti in pre-
prečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo), Splošnih pogojev poslovanja 
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije (Uradni list RS, št. 33/08, 73/08, 91/09 in 
102/12, v nadaljevanju: SPP), Soglasja posredniške-
ga telesa k objavi javnega razpisa za dodelitev sred-
stev za sofinanciranje posrednih kadrovskih štipendij 
v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko 
oziroma študijsko leto 2013/2014, št. 5440-12/2013/7 
z dne 25. 10. 2013, Poslovnega in finančnega načrta 
2013 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije, ki ga je sprejela Vlada RS dne 
9. 7. 2013, Operativnega programa razvoja človeških 
virov 2007–2013 (potrjen s strani Evropske Komisije 
z dne 21. 11. 2007 (št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO 
001), Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja 
na posredniško telo, št. 5440-3/2010/8 z dne 18. 2. 
2013 z vsemi spremembami, Pogodbe o prenosu nalog 
posredniškega telesa na sklad za izvajanje instrumenta 
javni razpis za izbor operacij Izvajanje enotnih regijskih 
štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2013/2014 
z dne 22. 10. 2013 in Sklepa Organa upravljanja št. OP 
RČV 1/3/07-0-MDDSZ z dne 20. 11. 2013 o potrditvi 
instrumenta Javni razpis za sofinanciranje izvajanja 
enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko 
leto 2013/2014, Javni sklad Republike Slovenije za ra-
zvoj kadrov in štipendije objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja enotnih  

regijskih štipendijskih shem  
za šolsko/študijsko leto 2013/2014 

v okviru 
1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva  

in prilagodljivosti«  
in 1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme« 

Operativnega programa razvoja človeških virov  
za obdobje 2007–2013

1. Posredniško telo
Posredniško telo je Republika Slovenija, Ministrstvo 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: PT).

2. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec je Javni sklad Republike Slovenije za ra-

zvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljevanju: sklad), ki je institucionalni partner in bo 
izvedel postopek za dodelitev sredstev.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je posredno sofinancira-

nje kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo nosilci enotnih 
regijskih štipendijskih shem ali samoupravne lokalne 
skupnosti (v nadaljevanju: upravičenci) od šolskega/štu-
dijskega leta 2013/2014 do zaključka izobraževanja na 
isti stopnji, vendar najdlje do konca šolskega/študijske-
ga leta 2014/2015. Izbirale se bodo operacije na osnovi 
programov, ki opredeljujejo izvajanje enotnih regijskih 
štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med de-
lodajalci, upravičenci in državo. Operacija je potrjen 
program, ki ga izvaja upravičenec.

V okviru javnega razpisa gre za posredno sofinan-
ciranje kadrovskih štipendij, s pomočjo katerih se bo 
delodajalcem v regijah zagotavljalo ustrezne kvalifici-
rane kadre za prenos novih znanj in tehnologij v smeri 
pospešitve razvoja produktov in storitev.

Prav tako so predmet sofinanciranja stroški upravi-
čenca za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipen-
dijskih shem.

4. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvaja-

nja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na 
partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo. Gre 
za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij z na-
menom:

– usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami 
po kadrih v posamezni regiji;

– dviga ravni izobrazbene strukture;
– znižanja strukturne brezposelnosti;
– vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč 

v regijo oziroma ohranjanje izšolanih kadrov v regiji;
– spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja 

podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno 
s potrebami trga dela.

Cilj izbranih operacij je vključiti 250 delodajalcev ter 
sofinancirati štipendije 500 štipendistom za izobraževa-
nje na posamezni ravni in posameznem izobraževalnem 
programu od šolskega/študijskega leta 2013/2014 dalje 
do zaključka tega izobraževanja, vendar najdlje do za-
ključka šolskega/študijskega leta 2014/2015.

5. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Na razpis lahko kandidirajo vlagatelji, ki izpolnjujejo 
enega izmed naslednjih pogojev:

– imajo v skladu z 20. členom ZSRR-2 status regi-
onalne razvojne agencije;

– so pravne osebe, na katere je bila prenesena 
obveznost izvajanja regijskih štipendijskih shem (v tem 
primeru naj vlagatelj k vlogi predloži ustrezno dokazilo 
o prenosu pristojnosti);

– so samoupravne lokalne skupnosti.
Vlagatelj mora izpolnjevati tudi naslednje osnovne 

pogoje:
– je pravna oseba registrirana za opravljanje dejav-

nosti iz prve alineje prejšnjega odstavka pri pristojnem 
sodišču ali drugem organu oziroma ima te dejavnosti 
opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu oziroma je 
samoupravna lokalna skupnost (dokazilo: vlagatelj pri-
loži kopijo ustanovitvenega akta, kolikor le-ta ni javno 
dostopen v javni evidenci AJPES);

– ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja ali 
likvidacijskem postopku (dokazilo: Izjava vlagatelja);
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– zoper vlagatelja ni izdana pravnomočna sodna 
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opra-
vljati dejavnost, za katero je registriran (dokazilo: Izjava 
vlagatelja);

– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi 
zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin (dokazilo: 
Izjava vlagatelja);

– je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisa-
ne vsebine (dokazilo: Izjava vlagatelja);

– za program, ki ga prijavi na javni razpis skla-
da, predhodno ni pridobil sredstev iz državnega prora-
čuna ali sredstev evropske kohezijske politike, razen 
sredstev občinskih proračunov, vendar ne za iste upravi-
čene stroške, ki jih prejme sofinancirane preko sredstev 
Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS) 
(dokazilo: Izjava vlagatelja).

Vlagatelj se na razpis prijavi s programom, ki 
 opredeljuje izvajanje enotnih regijskih štipendijskih 
shem in izbranimi štipendisti po zaključenem postopku 
javnega razpisa štipendij enotnih regijskih štipendijskih 
shem.

Sklad lahko za potrebe tega javnega razpisa pri-
dobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih 
evidenc. Vlagatelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava vlaga-
telja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisanih pogojev, 
s katerim potrdi izpolnjevaje in sprejemanje razpisnih 
pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. V pri-
meru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli 
vlagatelja, lahko sklad zahteva dodatna pojasnila ali 
dokazila.

Kolikor vlagatelj ne bo izpolnjeval postavljenih po-
gojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.

6. Kazalniki
Za učinkovito merjenje in ocenjevanje operacij bo 

sklad spremljal naslednje ključne kazalnike:
– število prejemnikov iz ukrepov štipendijske sheme 

(štipendisti);
– število štipenditorjev (delodajalcev);
– število štipendistov, ki so uspešno zaključili izo-

braževanje;
– število štipendistov, ki so zaposleni pri delodajalcu 

12 mesecev po zaključku izobraževanja.
V skladu s prilogo XXIII, Uredbe št. 1828/2006/ES 

z dne 8. 12. 2006 (z vsemi spremembami) se spremlja 
tudi podatke o udeležencih, in sicer glede na:

– spol,
– status na trgu delovne sile,
– starost,
– ranljive skupine (v skladu z nacionalnimi pravili),
– izobrazbo.
7. Merila za izbor
Vloge se bodo ocenjevale na osnovi splošnih in raz-

mejitvenega merila, pri čemer se bo razmejitveno merilo 
uporabljalo le v primeru, če bo vsota vseh zaprošenih 
sredstev s strani vseh vlagateljev višja od razpisanih 
sredstev.

Največje možno število točk, ki jih vlagatelj lahko 
prejme pri splošnih merilih, je 30. Pri posameznem 
merilu oziroma razdelku merila je možno prejeti le 
0 točk (vlagatelj ne izpolnjuje merila) ali 5 točk (vla-
gatelj izpolnjuje merilo v celoti). Minimalno zahtevano 
število točk, ki jih vlagatelj mora prejeti, da se bo vloga 
uvrstila v nadaljnji postopek, je 20 točk, pri čemer mora 
vlagatelj pri merilu »Skladnost s cilji prednostne usme-
ritve« doseči vseh 10 točk. Če vlagatelj po splošnih 
merilih ne pridobi minimalnega zahtevanega števila 
točk, se vloga kljub pravočasnosti in popolnosti ne bo 
ocenjevala dalje in bo izločena iz nadaljnjega postopka 
ocenjevanja.
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7.1. Splošna merila

Merilo Opis Ocena

Skladnost s cilji prednostne 
usmeritve 

Rezultati programa bodo prispevali k spodbujanju vpisa 
na tiste vrste in področja izobraževanja, ki omogočajo 
večjo zaposljivost glede na potrebe gospodarstva in trga 
dela v posamezni regiji.

0 ali 5 točk

Rezultati programa bodo prispevali k vračanju izšolanih 
kadrov iz univerzitetnih središč v regijo ter posledično 
k dvigu ravni izobrazbene strukture.

0 ali 5 točk

Vpliv na trajnostni razvoj in enake 
možnosti

Program ima pozitiven vpliv na spodbujanje trajnostnega 
razvoja. 0 ali 5 točk

Program ima pozitiven vpliv na enake možnosti 
(predvsem mora biti zagotovljena enakost med 
spoloma oziroma preprečena vsakršna diskriminacija 
v skladu z zakonodajo, ki se nanaša na področje 
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 
št. 1083/2006/ES.

0 ali 5 točk

Ukrepi informiranja in obveščanja 
javnosti

Priprava promocijskega načrta, s katerim se bo 
zagotovila širša promocija in posledično večja 
vključenost delodajalcev in štipendistov. 

0 ali 5 točk

Reference oziroma predhodne 
izkušnje pri izvajanju projektov 
v okviru evropske kohezijske 
politike oziroma ostalih programov 
pobud skupnosti

Vlagatelj ima predhodne izkušnje pri izvajanju evropskih 
projektov kohezijske politike iz OP RČV 0 ali 5 točk

SKUPAJ največ: 30 točk

7.2. Razmejitveno merilo: Indeks razvojne ogro-
ženosti

V primeru, da bo vsota vseh zaprošenih sredstev 
po končanem postopku ocenjevanja na osnovi splošnih 
meril (vlagatelji, ki bodo dosegli vsaj 20 točk) višja od 
razpisanih sredstev, se bo izvedel postopek izbora z raz-
mejitvenim merilom.

V skladu z ZŠtip se v primeru nezadostne višine 
razpisanih sredstev upošteva indeks razvojne ogrože-
nosti (v nadaljevanju: IRO) regije. Pri vlogah, ki jih pri-
javljajo samoupravne lokalne skupnosti, se upošteva 
IRO regije, v katero je samoupravna lokalna skupnost 
vključena.

Točke iz merila indeks razvojne ogroženosti se do-
ločajo glede na uvrstitev regije oziroma samoupravne 
lokalne skupnosti, skladno s Sklepom o razvrstitvi ra-
zvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 
2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06 in 20/11 – ZSRR-2)

Indeks razvojne ogroženosti regije Točke
od vključno 131 navzgor. 10 točk
od vključno 114 do 131. 9 točk
od vključno 97 do 114. 8 točk
od vključno 80 do 97. 7 točk
od 80 navzdol. 6 točk

7.3. Postopek izbora v primeru, ko zaprošena sred-
stva presegajo razpisana

1. korak
Kolikor višina zaprošenih sredstev po končani fazi 

izbora s splošnimi merili presega višino razpisanih sred-
stev, se višina zaprošenih sredstev posameznega vla-
gatelja pomnoži s količnikom 1. Količnik 1 se izračuna 
tako, da se število prejetih točk iz razmejitvenega merila 
(IRO) deli z najvišjim možnim številom prejetih točk pri 
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IRO (10). Najvišje število prejetih točk pri IRO (10) ne 
pomeni, da bodo vlagatelju s sklepom odobrena vsa 
zaprošena sredstva.

2. korak
Kolikor po izvedenem postopku prvega koraka niso 

razdeljena vsa sredstva iz javnega razpisa, ali kolikor 
seštevek sredstev dodeljenih po prvem koraku še vedno 
presega višino razpisanih sredstev, se izračunane zne-
ske posameznim vlagateljem iz 1. koraka pomnoži z no-
vim količnikom 2. Vrednost novega količnika 2 se določi 
z razmerjem med višino razpisanih sredstev v okviru 
javnega razpisa in seštevkom sredstev, ki bi bila pode-
ljena posameznim vlagateljem po izvedenem 1. koraku.

Kolikor je rezultat (sredstva, ki bi bila podeljena) 
po drugem koraku pri posameznem vlagatelju višji od 
zaprošenih sredstev posameznega vlagatelja, se mu 
priznajo samo sredstva v višini zaprošenih sredstev.

3. korak
Po izločitvi vlagateljev, ki so jim po 2. koraku dode-

ljena sredstva v zaprošeni višini, se preostanek sredstev 
dodeli preostalim vlagateljem sorazmerno z upošteva-
njem količnika 3.

Vrednost količnika 3 se določi z razmerjem med 
višino še nedodeljenih skupnih razpisanih sredstev iz 
javnega razpisa po 1. in 2. koraku in seštevkom nedo-
deljenih zaprošenih sredstev posameznih vlagateljev, 
izračunanih v 2. koraku.

Postopek iz 3. koraka se ponavlja, dokler niso do-
deljena vsa razpisana sredstva.

8. Način financiranja in višina sredstev, ki so na 
razpolago za javni razpis za izbor operacij

Javni razpis za izbor operacij (v nadaljevanju: in-
strument) delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada. Instrument se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 
za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbu-
janje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.3. prednostne 
usmeritve »Štipendijske sheme«.

Višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinancira-
nje predmeta javnega razpisa za obdobje od 1. 3. 2013 
do 31. 12. 2015, znaša skupaj 2.000.000,00 EUR, in 
sicer:

NAČRTOVANA VIŠINA SREDSTEV (v EUR)

PP 9234 – Štipendijske sheme ESS – 07-13 – EU (85 %) 1.700.000,00

PP 9246 – Štipendijske sheme ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15 %) 300.000,00

Skupaj 2.000.000,00 

9. Obveznosti izbranih upravičencev
Na podlagi izdanega sklepa o izbiri operacije in 

podpisane tristranske pogodbe o sofinanciranju mora 
upravičenec:

– izvesti javni razpis za podelitev kadrovskih štipen-
dij v skladu z veljavnimi predpisi;

– skleniti večstranske pogodbe o štipendiranju;
– v večstranski pogodbi o štipendiranju zavezati 

delodajalca, da je dodeljevanje sredstev za sofinan-
ciranje kadrovskih štipendij namenjeno izključno za 
namene, določene s to pogodbo ter da bo po zaključku 
izobraževanja, za katerega je prejel štipendijo, s šti-
pendistom, ki ga je štipendiral, sklenil pogodbo o zapo-
slitvi s polnim delovnim časom na ustreznem delovnem 
mestu vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko 
razmerje oziroma, da zagotovi, da se štipendist zaposli 
v regiji vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko 
razmerje;
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– večstransko pogodbo o štipendiranju, morebitne 
anekse in vse akte, ki so izdani na tej podlagi, opremiti 
z znakom ESS in v enem od členov dodati navedbo: 
Operacijo delno sofinancira Evropski socialni sklad. 
Operacije se izvaja v okviru 1. razvojne prioritete »Spod-
bujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.3. prednostne 
usmeritve »Štipendijske sheme« Operativnega progra-
ma razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013;

– pripraviti ter skupaj s podpisano tristransko po-
godbo o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju: po-
godba o sofinanciranju) posredovati skladu planirano 
dinamiko izplačil (obr. ISARR-06);

– sredstva uporabiti strogo namensko, izključno 
za izvajanje upravičenih aktivnosti v skladu s pogodbo 
o sofinanciranju;

– si pred izvajanjem operacije urediti ustrezno lo-
čeno računovodsko kodo in voditi ločen računovodski 
sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje 
operacije;

– obvezno hraniti vsa dokazila, ki so podlaga za 
pripravo zahtevka za izplačilo v skladu z Navodili PT 
in sklada ter 90. členom Uredbe št. 1083/2006/ES, pri 
čemer se ob ugotovljenih nepravilnostih to obdobje smi-
selno podaljša glede na zaključek operacije oziroma 
se hrani skladno z roki, ki jih določi Evropska Komisija;

– pri porabi teh sredstev upošteva zakon, ki ureja 
javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v na-
vedenem zakonu;

– spremljati in poročati glede morebitnih prihodkov 
na projektu;

– pripravljati in skladu posredovati podatke za vnos 
v informacijski sistem organa upravljanja ISARR na rav-
ni operacije v skladu z Navodili PT in sklada za potrebe 
spremljanja in poročanja o izvajanju aktivnosti;

– v ISARR vnesti v skladu z Navodili PT in skla-
da predpisane podatke za namen priprave zahtevkov za 
izplačila ter potrebe spremljanja in poročanja;

– posredovati skladu vsa potrebna dokazila k zah-
tevku za izplačila, ki jih ni možno vnesti v ISARR;

– posredovati skladu podpisan in žigosan izpis zah-
tevka za izplačilo ter ostale obrazce;

– pripravljati finančna in vsebinska poročila v obliki, 
ki jo bo predpisal PT oziroma sklad ter na njihovo zah-
tevo pripravljati izredna poročila s predpisano vsebino 
in rokom izdelave;

– posredovati podatke o vrsti in področju izobraže-
vanja oziroma o izobraževalnem programu, za katerega 
se razpisujejo štipendije, o številu razpisanih štipendij, 
o zaključku izobraževanja in zaposlitvi štipendistov po 
zaključku izobraževanja do izpolnitve delodajalčevih in 
štipendistov pogodbenih obveznosti ter druge podatke, 
ki jih določi sklad ali PT;

– spremljati podatke o udeležencih v skladu z raz-
členitvijo, podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES;

– izvajati naloge informiranja in obveščanja jav-
nosti v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje 
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v program-
skem obdobju 2007–2013 in 8. in 9. členom Uredbe 
št. 1828/2006/ES in poročati o njihovem izvajanju;

– preprečevati, odkrivati, evidentirati in odpravljati 
nepravilnosti na nivoju operacije in projektov ter o tem 
obveščati sklad;

– zagotavljati revizijsko sled in hrambo vseh doku-
mentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske 
sledi;

– zagotavljati možnost nadzora porabe sredstev 
s strani OU, revizorjev in ostalih nadzornih organov na 
nivoju EU in RS, vključno s PT in skladom, in ukrepati 

skladno z njihovimi priporočili ter o tem obveščati PT, 
sklad in OU;

– zagotavljati skladu, PT, organu upravljanja, or-
ganu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim slovenskim organom ter pristojnim organom 
EU informacije o poteku operacije ter doseganju ciljev 
in rezultatov;

– zagotavljati skladu, PT, organu upravljanja, orga-
nu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nad-
zornim slovenskim organom ter pristojnim organom EU 
dostopnost dokumentacije o operaciji;

– sklad in PT obveščati o vsaki spremembi stanja 
v zvezi s to pogodbo;

– upoštevati omejitve glede sprememb operacije 
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES in obve-
ščati sklad o spremembah operacije in jamčiti, da v roku 
5 let po zaključku operacije ne bo prišlo do bistvenih 
sprememb na operaciji.

V primeru, da štipendist v času trajanja izobraže-
vanja zamenja izobraževalni program, to ne vpliva na 
pravico do sofinanciranja, kolikor se delodajalec in šti-
penditor s spremembo strinjata. Ne glede na spremem-
be izobraževalnega programa je sofinanciranje upra-
vičeno le eno leto za posamezni letnik na isti stopnji 
izobraževanja.

Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge upra-
vičencev, izbranih na javnem razpisu, so natančneje 
določene v pogodbi o sofinanciranju, osnutek katere je 
vključen v razpisni dokumentaciji.

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

Obdobje upravičenosti aktivnosti:
– za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendij-

skih shem za šolsko/študijsko leto 2013/2014 je od 1. 3. 
2013 do vključno 30. 9. 2015.

– za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 
je za dijake od 1. 9. 2013 do zaključka izobraževanja na 
izbranem izobraževalnem programu, vendar najdlje do 
31. 8. 2015 ter za študente od 1. 10. 2013 do zaključka 
izobraževanja na izbranem izobraževalnem programu 
vendar najdlje do 30. 9. 2015.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov upravi-
čenca je od 1. 3. 2013 do 15. 10. 2015.

Obdobje upravičenih javnih izdatkov za izplačilo iz 
proračuna je od datuma podpisa tristranske pogodbe 
o sofinanciranju do 31. 12. 2015.

Rok za izstavitev in dostavo zadnjega zahtevka za 
izplačilo skladu (tako za stroške izvajanja dejavnosti kot 
tudi za stroške posrednega sofinanciranja štipendij) je 
20. 10. 2015. Zahtevkov, izstavljenih in dostavljenih po 
tem roku, ne bo več možno uveljavljati.

11. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celo-
tnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške 
projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe pred-
stavljajo 15 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za 
upravičene stroške projekta.

12. Višina sofinanciranja in dokazovanje upraviče-
nosti stroškov

Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so 
stroški, za katere velja, da so:

– neposredno povezani z izvajanjem operacije, 
v skladu s cilji projekta ter bodo določeni v tristranski 
pogodbi o sofinanciranju,

– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, 
za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki 
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so bile izvedene v okviru projekta in je vlagatelj dostavil 
dokazila o njihovem plačilu,

– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospo-
darstvenika,

– nastali v obdobju upravičenosti posamezne ope-
racije,

– dokazljivi z verodostojnimi računovodskimi listina-
mi oziroma listinami enake dokazne vrednosti,

– v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacio-
nalnimi pravili (upoštevanje določil veljavnega Zakona 
o javnem naročanju, informiranje in obveščanje javnosti, 
hramba dokumentacije …).

Upravičeni stroški ter dokazila za izkazovanje stro-
škov so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji.

12.1. Upravičeni stroški za posredno sofinanciranje 
kadrovskih štipendij

Upravičen strošek za posredno sofinanciranje ka-
drovskih štipendij je štipendija. Višina posrednega sofi-
nanciranja kadrovskih štipendij znaša 50 % dodeljene 
kadrovske štipendije brez dodatkov s strani delodajalca, 
vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer 
sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja kot 
je določena v ZŠtip.

Upravičenec ni upravičen do sofinanciranja kadro-
vske štipendije za dijake v zadnjem letniku srednjih šol 
za meseca julij in avgust.

12.2. Upravičeni stroški za izvajanje dejavnosti eno-
tnih regijskih štipendijskih shem

Upravičeni stroški za izvajanje dejavnosti so:
a) določeni s standardnim obsegom stroškov na 

enoto (v nadaljevanju: SSE), ki znaša 21,22 EUR na 
izplačano mesečno štipendijo. SSE vključuje stroške 
zaposlenega za delo na operaciji in posredne operativ-
ne stroške in se izplačuje skupaj z upravičenimi stroški 
za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij. Pri iz-
računu upravičenih stroškov v posameznem zahtevku 
za izplačilo se bo SSE pomnožil s številom izplačanih 
mesečnih štipendij posameznemu štipendistu in prištel 
k mesečnemu upravičenemu strošku za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij. SSE se usklajuje vsako leto mese-
ca marca v skladu s povprečno rastjo bruto plač v Repu-
bliki Sloveniji v preteklem letu. Nova usklajena vrednost 
SSE se uporablja od meseca aprila dalje.

Za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendij-
skih shem se v obdobju od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 za 
pripravo in izvedbo javnega poziva delodajalcem za pri-
javo potreb po kadrovskih štipendijah prizna upravičene 
stroške, in sicer zgoraj opisano vrsto stroška.

Upravičeni stroški za to obdobje se bodo izračunali 
tako, da se bo število sklenjenih pogodb o štipendiranju 
pomnožilo s SSE in s številom mesecev za pripravo na 
izvajanje programa enotnih regijskih štipendijskih shem 
(od meseca marca 2013 do avgusta 2013 – 6 mesecev).

b) stroški informiranja in obveščanja javnosti (stro-
ški objav v medijih in objave oddaj v medijih; stroški obli-
kovanja, priprave na tisk, tiska, dostave gradiv; stroški 
izdelave ali nadgradnja spletnih strani ter stroški nasto-
pov na sejmih in razstavah). Višina stroška informiranja 
in obveščanja znaša največ 3.000,00 EUR za obdobje 
od 2013 do 2015. Pri strošku informiranje in obveščanje 
javnosti DDV ni upravičen strošek.

Upravičenci so dolžni izvesti vsaj en informativni 
dogodek (posvet, sejem) na ravni regije z namenom 
promocije enotnih regijskih štipendijskih shem, pridobi-
vanja delodajalcev in štipendistov in predstavitve anali-
ze izvajanja regijske štipendijske sheme. V primeru, da 
takega dogodka upravičenec ne izvede do 30. 6. 2014, 
ne more uveljavljati upravičenih stroškov za informiranje 
in obveščanje javnosti.

c) Stroški zunanjih storitev (stroški analize izvajanja 
regijske štipendijske sheme).

Analiza mora biti zaključena in predstavljena javno-
sti na informativnem dogodku najkasneje do 30. 6. 2014. 
V analizi morajo biti preverjeno stanje regijskih štipendij-
skih shem in podani predlogi za izboljšanje na področju 
kadrovskega štipendiranja v regiji. Celotna analiza se 
pošlje skladu v preverjanje in potrditev in se objavi na 
spletnih straneh upravičencev in sklada.

Razpoložljiva sredstva za stroške zunanjih storitev 
znašajo 3.000 EUR.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 
9. členom Uredbe št. 1828/2006/ES in navodili OU

Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju 
javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe št. 1828/2006/ES 
in Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o ko-
hezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 
2007–2013.

14. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Ured-

be št. 1083/2006/ES, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo še 

najmanj deset let po zaključku operacije.
Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem in do-

kumentacijo, ki dokazujeta upravičenost stroškov in iz-
vedbo aktivnosti. Hraniti mora vsaj:

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

z metodologijo izračuna;
– pogodbo o sofinanciranju z vsemi prilogami in 

aneksi.
Upravičenec je dolžan ustrezno urediti ločeno raču-

novodsko kodo, na osnovi katere bo vodil in spremljal 
porabo sredstev za posamezne aktivnosti, tako, da bo 
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji pri skladu, PT, OU, organu za potrjevanje, 
revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti vsebinski, tehnič-
ni, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem 
sofinancirane operacije. Nadzor se izvaja s strani PT, 
sklada, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani 
pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: 
nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom na zah-
tevo predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov operacije, 
katere sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa.

V primerih kontrole na kraju samem mora upraviče-
nec omogočiti vpogled v informacijske programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem operacije.

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov mora biti zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom 
Uredbe št. 1828/2006/ES.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlaga-
telji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali 
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju 
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati 
izjavo o zaupnosti.

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

Upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih po-
datkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izva-
janja operacije, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov, Zakonom o gospodarskih družbah in 37. čle-
nom Uredbe št. 1083/2006/ES.

Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis 
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplača-
nih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki 
o operaciji in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki 
ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

18. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
za dodelitev sredstev

Vloga mora biti oddana na obrazcih, ki so del raz-
pisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane 
priloge in izjave, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti poslana ali vložena/oddana v za-
prtem ovitku (kuverti), označenem s polnim nazivom 
in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj 
– Vloga na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja eno-
tnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 
2013/2014«.

V primeru poziva za dopolnitev vloge, naj bodo 
le-te označene enako kot vloga: »Ne odpiraj – dopol-
nitev vloge na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja 
enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko 
leto 2013/2014«.

Vlogo lahko vlagatelj vloži osebno ali pošlje po pošti 
na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj ka-
drov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

Obravnavana bo samo vloga, ki bo ustrezno ozna-
čena in bo pravočasno prispela v vložišče sklada. Sklad 
ne prevzema odgovornosti za ponudbo, poslano po po-
šti (poškodovana ali odprta ovojnica ipd.).

Pri vlogah, ki bodo poslane po pošti priporočeno 
ali s povratnico se šteje, da je vloga, poslana na ta na-
čin, prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti do 
vključno dne 6. 12. 2013, do 24. ure.

Rok za oddajo vlog je do vključno 6. 12. 2013.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj, strinja s po-

goji javnega razpisa in merili za ocenjevanje.
19. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog bo enkratno, javno in bo potekalo 

10. decembra 2013 na sedežu Javnega sklada Republi-
ke Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 
Ljub ljana. Vodila ga bo strokovna komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, imenovana s strani direktorja 
sklada. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pra-
vilno izpolnjene in označene kuverte, in sicer v vrstnem 
redu, v katerem so bile predložene.

Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugota-
vljajo formalno popolnost vlog. Za formalno nepopolno 
se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev in 
obveznih prilog, zahtevanih v besedilu javnega razpisa 
in razpisni dokumentaciji. Vlagatelja, katerega vloga 
je formalno nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni 
v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere vlagatelj 
ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, ko-
misija s sklepom zavrže.

Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikaci-

je predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali 

na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na 

preostale vloge, ki jih je sklad prejel v okviru tega jav-
nega razpisa.

Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju sklada popra-
viti očitne računske napake, pri čemer se višina zapro-
šenih sredstev ne sme spreminjati.

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo 
zavržene s sklepom predstojnika sklada.

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili skladno 
s pozivom za dopolnitev, bo strokovna komisija dodatno 
presodila, kot sledi:

– če bo neustrezna dopolnitev vloge pomenila, da 
je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in posledič-
no vloge ni možno uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo 
takšna vloga zavržena;

– kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal višino za-
prošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek oce-
njevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina za-
prošenih sredstev;

– kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal dele vloge, 
ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta vloge ali 
elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na dru-
gačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale 
vloge, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri 
čemer te dopolnitve ne bodo upoštevane.

V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile 
le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje jav-
nega razpisa.

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

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Na podlagi predloga komisije bo direktor sklada iz-
dal sklepe o izboru prejemnikov sredstev. V roku iz prej-
šnjega odstavka bodo vsi vlagatelji, ki niso bili izbrani, 
obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev.

Zoper odločitev sklada o vlogi za dodelitev sofi-
nanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljub ljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, 
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje 
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču 
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba 
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. 
Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirni-
ku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
o sofinanciranju z izbranimi vlagatelji.

Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene tristranske po-
godbe o sofinanciranju. V primeru, da se vlagatelj v roku 
8 (osem) dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ne osebe dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem 
naslovu: www.sklad-kadri.si, v zavihku Razpisi in objave 
ter na sedežu sklada, Dunajska 22, Ljub ljana, vsak de-
lovni dan, v času uradnih ur, pri Dušanu Mikužu.

Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno pojasnilo 
ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, pove-
zano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi najkasneje 
šest dni pred potekom roka za oddajo vlog. Zahte-
vo mora posredovati odgovorni osebi sklada na sple-
tni naslov: kadrovske.ess@sklad-kadri.si oziroma po 
tel. 01/434-10-99. Odgovori na morebitne zahteve po 
dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih 
dneh od prejetja vprašanja na spletni strani sklada, kjer 
je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa.
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22. Protikorupcijsko določilo
Vsak prijaviteljev poskus vpliva na obravnavo vlog 

s strani sklada bo imel za posledico zavrnitev njegove 
vloge. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in od-
ločitve strokovne komisije.

23. Zagotovitev načela enakih možnosti, enakost 
spolov, nediskriminacije

Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena 
enakost med spoloma in nediskriminacija za vse vklju-
čene in med potencialnimi vlagatelji v skladu z zakono-
dajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, 
16. členom Uredbe št. 1083/2006/ES ter 6. členom 
Uredbe št. 1081/2006/ES, vključno z uredbami s podro-
čja izvajanja strukturnih skladov in kohezijskega sklada, 
in sicer glede možnosti prijave, izbora (dostopa) in na 
vseh stopnjah izvajanja.

24. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

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

Izbrani vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni 
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in 
izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni 
podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop 
do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja var-
stvo osebnih podatkov.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih vlaga-
telji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali 
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.

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

25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posameznega projekta

Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravi-
čenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih 
virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če 
bosta sklad ali PT ugotovila, da je upravičenec prejel 
sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov finan-
ciranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno 
obvestil sklad, lahko sklad in PT odstopita od pogodbe 
o sofinanciranju, upravičenec pa bo dolžan PT povrniti 
vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi 
obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva 
vračila sredstev.

Če bosta sklad ali PT ugotovila, da sredstva niso 
bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, 
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih 
podatkov, se od upravičenca zahteva takojšnje vračilo 
sredstev v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi obrest-
mi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

 Ob-4304/13

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), prvega odstavka 11. čle-
na Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/2010), dru-
gega odstavka 36. člena in prvega odstavka 47. člena 
Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih 
in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja po-

godb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem 
pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12), 
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slo-
venije objavlja naslednji javni razpis (v nadaljevanju: 
razpis):

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje film-
skih festivalov v Republiki Sloveniji.

Navedeni razpis se prične z dnem 29. 11. 2013 in 
se zaključi z dnem 10. 1. 2014. Besedilo navedenega 
razpisa je objavljeno na spletnem mestu agencije Slo-
venskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.film-center.si, v zavihku javni natečaji.

Slovenski filmski center,
 javna agencija Republike Slovenije

Št. 29/2013 Ob-4286/13

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Sklepa 
župana o začetku postopka javnega razpisa za sofinan-
ciranje socialnovarstvenega programa za brezdomce 
»Zavetišče za brezdomce«, v Mestni občini Velenje za 
obdobje od 2014 do 2017, št. 465-08-0024/2013, z dne 
24. 10. 2013 in Sklepa župana o spremembah in dopol-
nitvah sklepa o začetku postopka javnega razpisa za 
sofinanciranje socialnovarstvenega programa za brez-
domce »Zavetišče za brezdomce«, v Mestni občini Vele-
nje za obdobje od 2014 do 2017, št. 465-08-0024/2013, 
z dne 14. 11. 2013, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 
3320 Velenje, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje socialnovarstvenega programa 

za brezdomce, »Zavetišče za brezdomce«, v Mestni 
občini Velenje za obdobje od 2014 do 2017
Namen javnega razpisa je sofinanciranje socialno-

varstvenega programa za brezdomce, »Zavetišče za 
brezdomce«, v Mestni občini Velenje za obdobje od 
2014 do 2017, ki ga bo sofinancirala Mestna občina 
Velenje. Z izvajalcem izbranega programa bo Mestna 
občina Velenje sklenila večletno pogodbo o izvajanju 
programa, sofinanciranje pa se bo dogovarjalo letno, 
z aneksi k pogodbi, ki se bodo sklenili le v primeru, da 
bodo zagotovljena sredstva v proračunu, da bodo po-
trebe po namestitvi uporabnikov in da bodo zagotovljeni 
prostorski pogoji za delovanje.

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

II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinan-
ciranje socialnovarstvenega programa za brezdomce, 
»Zavetišče za brezdomce«, v Mestni občini Velenje za 
obdobje od 2014 do 2017.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljevanju: 

vlagatelj) je pravna oseba s statusom društva, ustanove 
ali zavoda, s šifro dejavnosti s področja socialno varstvo 
(po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, Uradni 
list RS, št. 69/07 in 17/08), oziroma ima v svojih aktih 
jasno opredeljeno delovanje na razpisanem področju, 
na katerega se prijavlja.

2. Vlagatelj bo izvajal prijavljeni program na obmo-
čju Mestne občine Velenje za občanke in občane Me-
stne občine Velenje. Po dogovoru s sofinancerjem pa 
lahko tudi za občane in občanke iz drugih občin.

3. Vlagatelj je usposobljen za delo z ranljivimi cilj-
nimi skupinami, med katere sodijo: brezdomne osebe, 
invalidi, uporabniki psihiatričnih storitev, zasvojenci, po-



Stran 3200 / Št. 98 / 29. 11. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

stpenala in drugi materialno in socialno ogroženi občani 
in občanke.

4. Vlagatelj zagotavlja kadrovske pogoje za izva-
janje programa za brezdomce in ima zaposlenega vsaj 
enega strokovnega delavca z univerzitetno izobrazbo 
socialne, psihološke, pedagoške ali delovno terapev-
tske smeri.

5. Vlagatelj ima najmanj dvoletne izkušnje na po-
dročju izvajanja socialnovarstvenega programa za brez-
domce, »Zavetišče za brezdomce«.

6. Program mora omogočati neprekinjeno name-
stitev oziroma bivanje in osebno pomoč brezdomnim 
osebam. Uporabnikom programa mora biti nudeno za-
gotavljanje kakovostnih socialno varstvenih storitev 24 
ur dnevno, vse dni v tednu.

7. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira 
na javni razpis, je v skladu s predmetom razpisa.

IV. Merila za izbor programa
Merila za oceno ustreznosti vsebine prijavljenega 

programa in merila za odmero višine sredstev sofinan-
ciranja so podrobneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji tega javnega razpisa.

Izmed vseh prispelih programov, bo strokovna ko-
misija za ocenjevanje in vrednotenje socialnovarstvene-
ga programa za brezdomce »Zavetišče za brezdomce«, 
izbrala izvajalca programa, ki bo zbral najvišje število 
točk in z njim sklenila pogodbo.

V. Okvirna višina sredstev
Višina sredstev, namenjena za realizacijo programa 

z razpisnega področja tega javnega razpisa, se opredeli 
z vsakokratnim sprejetim oziroma veljavnim proračunom 
Mestne občine Velenje. Predvidena višina sredstev na-
menjenih za program v letu 2014 je 55.600,00 EUR. 
Z izbranim izvajalcem bo Mestna občina Velenje po letu 
2014 za vsako nadaljnje leto sklenila aneks k pogodbi.

Mestna občina Velenje si pridržuje pravico do spre-
membe okvirne višine sredstev.

VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati osebno ali po pošti 

na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 
Velenje, in sicer najkasneje do vključno 9. decembra 
2013, do 12. ure.

Vsaka vloga mora biti oddana ali poslana v zaprti 
ovojnici in obvezno opremljena z oznako: »Ne odpiraj 
– Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenega 
programa za brezdomce, Zavetišče za brezdomce«, 
v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2017«.

VII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju pogojev ter 

v ocenjevanje na osnovi meril tega javnega razpisa 
bodo izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje kot 
formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje:

– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosa-
nem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije tega javnega razpisa. Če vlagatelj žiga ne 
uporablja na mestih v prijavnem obrazcu, kjer sta predvi-
dena žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča 
podpis odgovorne osebe vlagatelja,

– ima priložene vse priloge, ki so sestavni del raz-
pisne dokumentacije tega javnega razpisa, in so obja-
vljene na spletni strani, www.velenje.si.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija za odpiranje 

vlog, bo javno in se bo začelo v ponedeljek, 9. decem-
bra 2013, ob 13. uri, v sejni sobi Urada za družbene 
dejavnosti, soba št. 405, v 4. nadstropju, na naslovu 
Titov trg 1, Velenje.

Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od za-
ključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki 

skladno s VII. točko besedila tega javnega razpisa niso 
formalno popolne, v roku treh dni dopolnijo.

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

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavr-
njenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil župan 
Mestne občine Velenje, zoper naveden sklep pa je mo-
žna pritožba.

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

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

k dopolnitvi in katerih vloge ne bodo dopolnjene v roku 
za dopolnitev.

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

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

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

Mestna občina Velenje bo vse vlagatelje vlog obve-
stila o izidu razpisa najkasneje v roku 8 dni po zaključku 
javnega razpisa.

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

Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od 
dneva objave dosegljiva na spletni strani Mestne občine 
Velenje: http://www.velenje.si, pod rubriko: priložnosti, 
javne objave.

Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani 
vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni 
dan, od ponedeljka do četrtka, od 8. do 15. ure in v pe-
tek od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Velenje, 
Glavna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.

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

som dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte na naslovu: ines.gricar.locni-

kar@velenje.si,
– po telefonu: 03/896-17-41 – izključno v času ura-

dnih ur, in sicer:
– ponedeljek in torek od 8. do 14.30,
– sreda od 8. do 17. ure in
– petek od 8. do 13. ure.

Mestna občina Velenje

Št. 671-191/2013-7 Ob-4294/13

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13), 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02– ZGO-1 in 
15/03 – ZOPA), 3. in 77. člena Pravilnika o pogojih, 
merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letne-
ga programa športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 98/13) in Statuta Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12) objavlja Mestna 
občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana (v nada-
ljevanju: MOL)

javni razpis
za sofinanciranje programov, dodelitev domicila 

in dodelitev uporabe prostora programom 
Letnega programa športa v MOL za leto 2014
1. Pomen izrazov – povzeti po Pravilniku o pogojih, 

merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega 
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programa športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 98/13).

Izvajalec letnega programa športa v MOL (v na-
daljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, ki je izbran na 
tem javnem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa 
izvajalca letnega programa športa v MOL na podlagi 
tega razpisa odobri tudi:

– sofinanciranje posameznega programa;
– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa športa se-

stavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali 
več programov povežejo z namenom učinkovitega iz-
vajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija 
izmed sebe določijo nosilca konzorcija. Vsi člani kon-
zorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa 
izvajalca letnega programa športa v MOL.

Športna panoga je tista panoga, ki je opredelje-
na v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in 
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima 
nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmo-
valnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma 
ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih 
športnih zvez.

Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje, 
atletika – stadionska, gimnastika – športna, gimnasti-
ka – ritmična, golf, hokej na ledu, judo, kajak kanu, 
kolesarstvo – cestno, kolesarstvo – gorsko in bmx, 
košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, 
rokomet, smučarski skoki, smučarski teki, strelstvo, 
tenis in vaterpolo.

Skupine športnih panog so štiri, v katerih so zdru-
ženi športi s sorodnimi značilnostmi:

– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v in-
dividualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v ura-
dnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne 
zveze za naslov državnega prvaka;

– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v ko-
lektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zve-
ze za naslov ekipnega državnega prvaka;

– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne špor-
tno – rekreativne programe;

– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in 

nepokrite športne površine v upravljanju Javnega zavo-
da Šport Ljub ljana. V mreži javnih športnih objektov so 
tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju 
vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka 
redni program vzgoje oziroma izobraževanja. V mrežo 
javnih športnih objektov se za potrebe izvajanja letne-
ga programa športa lahko vključi tudi športne objekte 
v upravljanju srednjih šol, ob soglasju pristojnega mi-
nistrstva.

Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov 
obsega uporabo pokritih in nepokritih športnih površin 
in se podrobneje opredeli z letnim programom športa.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov Letnega programa športa 
v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev upo-
rabe prostora športnim društvom in športnim zvezam 
v športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje progra-
mov Letnega programa športa v MOL za leto 2014, do-
delitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim 
društvom in športnim zvezam za leto 2014.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na 
podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih 

sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti 
v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se 
bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni programa za 
končnega uporabnika.

I. Dodelitev domicila, Prijavni obrazec MOL 
v e-Razpisu; Obrazec 11.

Dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo 
enega leta se športnim društvom in športnim zvezam 
v športnih objektih kot izvajalcem programov letnega 
programa športa v MOL izvede z namenom zagotovi-
tve prednostne uporabe poslovnih prostorov za vzposta-
vitev sedeža društva oziroma zveze, kolikor v športnem 
objektu obstaja ustrezen prostor, in z namenom predno-
stne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov 
za izvajanje programov društva oziroma zveze.

II. Dodelitev uporabe prostora, Obrazci 1, 2, 3, 4, 
5, 9, 10

Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih 
objektov za izvedbo programov se izvede, ko je izva-
jalcem že dodeljen domicil na posameznih športnih 
objektih.

Proste kapacitete po posameznih vadbenih eno-
tah v mreži javnih športnih objektov in namen upora-
be športnih objektov se za izvedbo letnega programa 
športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji.

Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih špor-
tnih objektov imajo Programi interesne športne vzgoje 
otrok, mladine in študentov ter Programi športne vzgoje 
otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport.

Vadbena enota za dodeljevanje uporabe prostora 
je 45 minut.

Na podlagi števila točk, ki so jih programi izvajal-
cev dosegli v postopku vrednotenja na posameznem 
področju letnega programa športa in vlog izvajalcev za 
uporabo športnih objektov, se na posameznih športnih 
objektih izdela prednostni vrstni red, na podlagi katere-
ga se posameznim izvajalcem programov določi obseg 
uporabe športnih objektov, izražen v urah (45 minutnih 
enotah).

Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe pro-
stora v mreži javnih športnih objektov MOL. V vlogi lah-
ko navede želeno in nadomestno lokacijo. V postopku 
dodeljevanja uporabe prostora lahko komisija v primeru 
zasedenosti želenega in nadomestnega objekta dodeli 
katerikoli prost športni objekt, ki je v mreži javnih špor-
tnih objektov MOL. Pri tem se upošteva nezasedenost 
objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov 
za posamezne športne panoge.

Obseg uporabe prostora v javnih športnih objek-
tih se za programe športne vzgoje otrok, mladine in 
študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
v katere so vključeni registrirani športniki, določi glede 
na starostne kategorije, kot jih opredeljujejo pravila 
posamezne panoge:

– cicibani in cicibanke v obsegu do 80 ur,
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 240 ur,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 320 ur,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 400 ur,
– mladinci in mladinke v obsegu do 480 ur.
Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih 

se za Programe kakovostnega in vrhunskega športa, 
v katere so vključeni registrirani športniki, določi v sta-
rostni kategoriji:

– člani in članice v kakovostnem športu v obsegu 
do 320 ur,

– člani in članice v vrhunskem športu v obsegu 
do 640 ur.
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III. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko 

izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za name-
ne, ki so za vsako področje predvideni s tem razpisom 
in Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofi-
nanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni 
občini Ljub ljana (Uradni list RS, št. 98/13).

Osnovo za izračun zneskov iz četrtega od-
stavka 11. člena in tretjega odstavka 31. člena Pravilnika 
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajal-
cev letnega programa športa v Mestni občini Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 98/13) predstavljajo zneski, ki so 
bili panogam oziroma izvajalcem dodeljeni na podlagi 
Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dodeli-
tev domicila in dodelitev uporabe prostora programom 
Letnega programa športa v MOL za leto 2013, zbira-
nje predlogov za sofinanciranje teh programov za leto 
2013 ter sofinanciranje Programov mestnih panožnih 
športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport za leto 2013.

Sofinanciranje programov letnega programa športa 
v MOL obsega sofinanciranje programov na naslednjih 
področjih delovanja v športu:

a. Mali sonček za predšolske otroke, Obrazec 1
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader,
– uporabo prostora v mreži javnih športnih objektov.
b. Šolska športna tekmovanja in študentska športna 

tekmovanja, Obrazec 1
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader (sodniki),
– stroški organizacije (izvedba programa, propa-

gandno gradivo).
c. Interesni/animacijski programi športne vzgoje 

otrok in mladine, Obrazec 2
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader,
– uporabo prostora v mreži javnih športnih objektov.
d. Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kako-
vostnega športa odraslih (starostna kategorija člani) ter 
vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna kategorija 
člani), Obrazec 3

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje strokovnega kadra, najemnine objekta, mate-
rialnih stroškov programa (stroški izvedbe tekmovanj, 
stroški vadbenega procesa, športna oprema in stroški 
prevoza), meritev in spremljanja treniranosti ter nezgo-
dnega zavarovanja za programe športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
v katere so vključeni registrirani športniki, v vseh nasle-
dnjih starostnih kategorijah, kot jih opredeljujejo pravila 
posameznih panog:

– cicibanke in cicibani (do 10 let) v obsegu do 80 ur,
– mlajši dečki in deklice (do 12 let) v obsegu do 

240 ur,
– starejši dečki in deklice (do 14 let) v obsegu od 

240 do 400 ur,
– kadeti in kadetinje v obsegu (do 16 let) od 300 

do 800 ur,
– mladinci in mladinke v obsegu (do 19 let) od 400 

do 1100 ur.
Sofinancirajo se tisti programi vlagateljev, kjer se 

zagotovi stalnost športnikov v celotnem obdobju izva-
janja programa oziroma se izvaja program z omejenim 
prestopom športnikov v klube in društva, ki nimajo se-
deža v MOL.

Za programe vadbe športne vzgoje otrok in mladi-
ne, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v predno-
stnih športnih panogah (športna in ritmična gimnastika, 
alpsko smučanje, tenis), ki potekajo na objektih, ki jih 
MOL ne zagotavlja v svoji mreži javnih športnih objek-
tov, lahko vlagatelji zaprosijo za sofinanciranje objekta.

Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju progra-
mov kakovostnega športa članov v prednostnih športnih 
panogah zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta 
in strokovnega kadra ter omogočanje uporabe javnih 
športnih objektov, na področju Programov kakovostnega 
športa članov ostalih športnih panog lahko v okviru vloge 
zaprosijo za omogočanje uporabe javnih športnih objek-
tov; na vsakem od obeh področji v obsegu do 320 ur.

Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju progra-
mov vrhunskega športa članov v prednostnih športnih 
panogah zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta 
in strokovnega kadra ter omogočanje uporabe javnih 
športnih objektov, na področju programov vrhunskega 
športa ostalih športnih panog lahko v okviru vloge zapro-
sijo za omogočanje uporabe javnih športnih objektov; na 
vsakem od obeh področji v obsegu do 1200 ur.

e. Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, 
mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport, Obrazec 8

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroškov dela zaposlenih trenerjev v prednostnih 
športnih panogah, za polni delovni čas v obsegu 40 
pedagoških ur na teden izključno v programih športne 
vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport, ki jih izvajajo športna društva, 
ki so vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih 
oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez.

Na programu se sofinancira delo 96 trenerjev za 
izvajanje programa mestnih panožnih športnih šol. Za 
individualne panoge se sofinancira okvirno 55 trenerjev, 
kolektivne panoge okvirno 41 trenerjev, od tega se za 
univerzitetna društva (v kolektivnih panogah: nogomet, 
odbojka, rokomet) sofinancira okvirno 3 trenerje.

Kolikor razpisana kvota za kolektivne in individu-
alne športe ne bo porabljena, lahko razpisna komisija 
na podlagi prispelih vlog te kvote ustrezno preoblikuje. 
Ravno tako velja za razporejanje kvot znotraj skupine 
individualnih in kolektivnih športov po posamezni špor-
tni panogi.

Predvidena razpisana kvota za posamezne pano-
ge je:

– individualni športi: alpsko smučanje 5, atletika 4, 
golf 1, judo 7, kajak-kanu (spust) 2, kolesarstvo-ce-
stno 2, kolesarstvo-gorsko 1, namizni tenis 4, plava-
nje 7, ritmična gimnastika 4, smučarski skoki 2, smu-
čarski teki 1, strelstvo 1, športna gimnastika 5, tenis 8,

– kolektivni športi: hokej 3, košarka 9, nogomet 11, 
odbojka 9, rokomet 9, vaterpolo 1.

Sofinancirajo se tisti programi vlagateljev, ki:
– zagotovijo stalnost strokovnih delavcev v celo-

tnem obdobju izvajanja programa,
– zagotovijo stalnost športnikov, vključenih v pro-

gram športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmer-
jenih v kakovostni in vrhunski šport, v celotnem obdobju 
izvajanja programa oziroma izvajajo program z omeje-
nim prestopom športnikov v klube in društva, ki nimajo 
sedeža v MOL,

– bodo zagotavljali, da bo trener opravil najmanj 
32 pedagoških ur vzgojno-izobraževalnega dela na te-
renu (treningi, tekme) v programih športne vzgoje otrok, 
mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport, ter največ do 8 pedagoških ur organizacijske-
ga dela na teden.
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Podrobnejša razdelitev vzgojno-izobraževalnega 
dela trenerjev v sklopu programa mestnih panožnih 
športnih šol je opredeljena v pogodbi za program me-
stnih panožnih športnih šol otrok, mladine in študentov, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije.

f. Programi trenerjev v športu invalidov, Obrazec 8
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje stroškov dela zaposlenih trenerjev v programih 
športa invalidov prednostnih športnih panog, za polni 
delovni čas v obsegu 40 pedagoških ur na teden v pro-
gramih športa invalidov, ki so vključena v uradni tekmo-
valni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih 
športnih zvez.

Na programu se sofinancira delo okvirno 2 trenerjev 
za izvajanje programov v športu invalidov.

g. Programi mestnih panožnih športnih centrov, 
Obrazec 8

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroškov dela zaposlenih strokovnih delavcev 
v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prednostnih 
športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena 
v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma medna-
rodnih panožnih športnih zvez, na področju svetovanja, 
meritev, preventive ter drugih podpornih programov, po-
trebnih za izvajanje kakovostnejše vadbe perspektivnih 
športnikov oziroma športnikov višjega ranga katego-
rizacije. Sofinancira se delo strokovnega delavca za 
polni delovni čas v obsegu 40 ur na teden v programih 
športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport prednostnih športnih pa-
nog, ki jih izvajajo športna društva, vključena v uradni 
tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih 
panožnih športnih zvez.

Na programu se sofinancira delo okvirno 2 stro-
kovnih delavcev za izvajanje programov športne vzgoje 
otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport prednostnih športnih panog, ki jih izvajajo 
športna društva, vključena v uradni tekmovalni sistem 
nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih 
zvez, na področju svetovanja, meritev, preventive ter 
drugih podpornih programov, potrebnih za izvajanje ka-
kovostnejše vadbe perspektivnih športnikov.

h. Športna rekreacija odraslih- Programi vadbe ter 
Programi športa invalidov, Obrazec 4

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje animacijskih programov vadbe za ciljne skupine, 
ki so določeni v letnem programu športa:

– Strokovno vodena vadba za upokojence ali sta-
rejše od 65 let,

– Strokovno vodena vadba za zdravstveno ogro-
žene in

– Strokovno vodena vadba za socialno ogrožene.
Izvajalcem se sofinancira uporaba prostora v mreži 

javnih športnih objektov za izvedbo do 80 ur programa 
iz seznama objektov, ki so namenjeni športni rekreaciji 
odraslih. Za strokovno vodeno vadbo za socialno ogro-
žene se sofinancira tudi strokovni kader.

Za Programe športa invalidov lahko vlagatelji za iz-
vedbo do 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 
10 invalidov, zaprosijo za sofinanciranje uporabe objekta 
in strokovni kader.

i. Športna rekreacija odraslih – Programi prireditev 
in projekti animacije, Obrazec 5

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-
nanciranje izvedbe naslednjih programov prednostnih 
športno rekreativnih prireditev:

– Ljub ljanski maraton,
– Maraton Franja,
– Pohod ob žici,
– Športni vikend Ljub ljanica.
Poleg naštetih prednostnih športno-rekreativnih pri-

reditev lahko vlagatelji v okviru vloge zaprosijo tudi za 
sofinanciranje:

– Športnik leta Ljub ljane,
– drugih velikih športno rekreativnih prireditev 

v MOL,
– drugih projektov animacije za pospeševanje vklju-

čevanja prebivalcev MOL v športno rekreativne pro-
grame, kot so ligaška športno rekreativna tekmovanja, 
enodnevne in večkratne animacijske športno rekreativna 
prireditve.

j. Delovanje zvez športnih društev, Obrazec 6
Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo zveze 

športnih društev s sedežem v MOL. Sofinancirajo se:
– stroški dela za strokovno-organizacijskega de-

lavca v športu, z redno zaposlitvijo za polni delovni čas 
v zvezi športnih društev;

– stroški izvajanja poslovnih funkcij (podpora trže-
nju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računo-
vodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena 
v zvezo.

k. Program velikih mednarodnih tekmovanj in pri-
reditev, Obrazec 9

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje uporabe objekta in materialnih stroškov (dejanski 
stroški materiala, blaga in storitev) za programe, uvršče-
ne v letni program športa. Za druga velika mednarodna 
tekmovanja in prireditve (3.4.6.12) pa se lahko sofinan-
cira uporaba objekta ali materialni stroški za izvedbo 
programa.

Sredstva za program bodo namenjena spodbuja-
nju mednarodne športne dejavnosti na območju MOL 
in v tujini ter promociji Mestne občine Ljub ljana preko 
športnih tekmovanj in prireditev.

Predmet sofinanciranja na programih 3.4.6. za: Od-
prto prvenstvo Ljub ljane v tenisu, Atletski miting Ljub-
ljane, Svetovni pokal v gimnastiki, Svetovni pokal v ka-
jaku, Svetovno prvenstvo v kolesarstvu za amaterje, 
Kolesarstvo – Dirka po Sloveniji, Tek na Šmarno goro, 
Judo Nagaoka 2014, Mednarodni turnir MTM v ritmični 
gimnastiki, 34. Mednarodni plavalni miting Ilirija 2014, 
39. Pokal mesta Ljub ljane, evropska ligaška tekmova-
nja in regionalna mednarodna tekmovanja v košarki, 
rokometu, nogometu, hokeju in odbojki ter svetovni po-
kal v cestnem kolesarstvu razen za druga tekmovanja 
(3.4.6.12.), je izvajanje promocije mesta Ljub ljana.

Izvajalci so v okviru izvajanja programa 3.4.6. dol-
žni:

– poskrbeti za navajanje naziva »Ljub ljana« v vseh 
elektronskih in tiskanih medijih, kot mesta, iz katerega 
izvajalec LPŠ in prireditve prihaja,

– sodelovati pri aktivnostih zavoda Turizem Ljub-
ljana za promocijo mesta Ljub ljana,

– pri izvajanju programa in pri drugih oblikah jav-
nega nastopanja ter v elektronskih in tiskanih medijih 
v zvezi z njim navajati, da je njegovo izvajanje sofinan-
cira tudi Mestna občina Ljub ljana.

Izvajalci programov evropskih ligaških tekmovanj 
in regionalnih mednarodnih tekmovanj v košarki, roko-
metu, nogometu, hokeju in odbojki, ter svetovnem po-
kalu v cestnem kolesarstvu morajo za promocijo mesta 
Ljub ljana:

– na vidnem mestu dresa igralca zagotoviti napis 
Ljub ljana,
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– na vseh promocijskih gradivih na vidnem mestu 
natisniti grb Mestne občine Ljub ljana za napisom,

– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu 
oglaševati naziv blagovne znamke »Ljub ljana«, »Šport 
Ljub ljana« in »Visit Ljub ljana« (kolikor se dogodek ogla-
šuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je 
ravno tako potrebno navajati omenjene nazive),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Ljub ljana na 
spletnih straneh ter na izdanih vstopnicah za tekme,

– zagotoviti TV prenos tekmovanj, ki se igrajo doma 
oziroma v Ljub ljani.

l. Program mednarodne dejavnosti, Obrazec 10
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje dejanskih stroškov (blago in storitve) za progra-
me mednarodne dejavnosti, ki so določeni v Letnem 
programu športa in v katerih nastopajo športniki, izbrani 
v reprezentanco MOL.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izva-
jalci, ki spadajo v naslednje kategorije:

– športna društva in zveze športnih društev na pod-
lagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno 
prečiščeno besedilo); zavodi, registrirani za opravljanje 
dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št.,12/91, 45/94 odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 
109/08);

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje de-
javnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na 
podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 
– uradno prečiščeno besedilo);

– zasebniki, gospodarske družbe in druge organi-
zacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;

– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in 
srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole 
in visokošolski zavodi.

Športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa 
športa.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinan-
ciranja programov in uporabe prostora v mreži javnih 
športnih objektov imajo izvajalci, ki:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu; 
šifrant SKD: 85.510, 93.120, 93.190, 94.991

– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, 
delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno 
za prebivalce MOL;

– delujejo in imajo sedež v MOL najmanj dve leti;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske 

pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih progra-
mov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi 
kadri;

– imajo status športnega društva, katerih člani pla-
čujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in 
udeležencev programov;

– imajo status športnega društva in v kolektivnih 
športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na ob-
močju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih 
razlogov ne morejo;

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziro-
ma tekočih sodnih sporov z MOL in njenimi povezanimi 
osebami;

– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu 
z načeli trajnostnega razvoja;

– izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom 
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajal-
cev letnega programa športa v Mestni občini Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 98/13), letnim programom športa in 
razpisno dokumentacijo.

Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki izpol-
njuje pogoje iz prejšnjega odstavka in:

– se mu sofinancira program iz proračuna MOL ali
– se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih 

športnih objektov ali
– v postopku vrednotenja programov po merilih 

prejme vsaj 50 % točk.
Na razpis lahko s programi na posameznih podro-

čjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij 
znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo 
v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo 
opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija 
in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. 
Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot en 
vlagatelj. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje 
za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa 
v MOL.

4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Mali 
sonček za predšolske otroke, Obrazec 1:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izva-
jalec, ki:

– za vodenje programov zagotovi strokovni kader, 
ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposo-
bljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa, projekta ali aktivnosti ni evidenti-
ran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena ose-
ba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;

– zagotovi izvajanje programov v skupinah, v kate-
rih je največ 20 udeležencev;

– zagotovi izvajanje programov v skladu s podrob-
nimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu 
otrok, ki so, glede na specifiko programa oziroma nalo-
ge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Šolska 
športna tekmovanja za šoloobvezne otroke in študent-
ska športna tekmovanja, Obrazec 1:

Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki:
– za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki 

mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposoblje-
nost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi ustrezen sodniški in drug kader z licenco 
nacionalne panožne športne zveze;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa, projekta ali aktivnosti ni evidenti-
ran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena ose-
ba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;

– za izvedbo študentskih športnih tekmovanj mora 
biti izvajalec registriran za opravljanje športne dejavno-
sti, imeti mora status pooblaščenega izvajalca progra-
mov študentskih športnih tekmovanj s strani Univerze 
v Ljub ljani in mora biti včlanjen v nacionalno študentsko 
športno zvezo – SUSA.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Interesni 
programi športne vzgoje otrok in mladine, Obrazec 2:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izva-
jalec, ki:

– za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki 
mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposoblje-
nost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa, projekta ali aktivnosti ni evidenti-
ran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena ose-
ba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
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– za interesne športne programe v času po pouku 
(program 1.2.5.1.) za termine do 17. ure predloži do-
govor o skupni kandidaturi med izvajalcem in osnovno 
šolo, na kateri bodo izvajali interesno športno vzgojo 
1-krat tedensko vse šolsko leto. Izvajalec se obveže, 
da bo vadba ob sofinanciranju MOL v višini 600 EUR 
ali več, za vadeče oziroma njihove starše brezplačna. 
Kakršno koli dodatno zaračunavanje ni dovoljeno in je 
v primeru kršitve razlog za takojšnje prenehanje pogod-
be o sofinanciranju;

– za športne programe v pouka prostih dnevih (po-
čitniški programi 1.2.5.2.), predloži dogovor med izva-
jalcem in upravljavcem objekta, na katerem bo izvajal 
program. Izvajalec se obveže, da bo v plačilu programa 
za udeleženca zajeta le vadnina (tečajnina) in ne tudi 
članarina;

– zagotovi izvajanje programov 1.2.5.1. in 1.2.5.2. 
v skupinah, v katerih je najmanj 10 in največ 20 udele-
žencev (otrok in mladih);

– zagotovi izvajanje »Animacijskih programov špor-
ta otrok invalidov« v skupinah, v katerih je največ 10 
udeležencev (otrok ali mladih) ter z ustreznimi zdra-
vstvenimi potrdili dokaže, da gre za otroke in mladino 
invalide. Vsi udeleženci morajo izpolnjevati pogoj razpi-
sanega animacijskega programa;

– za izvedbo programa »Gremo na kolo« predloži 
dokazilo o članstvu v nacionalni panožni zvezi (Kolesar-
ska zveza Slovenije);

– za izvedbo programa »Animacijski programi špor-
ta socialno ogroženih otrok« predloži ustrezna dokazila, 
da gre za socialno ogrožene otroke in mladino. Vsi ude-
leženci morajo izpolnjevati pogoj razpisanega animacij-
skega programa.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Interesni 
programi športa za predšolske otroke, Obrazec 2:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izva-
jalec, ki:

– za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki 
mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposoblje-
nost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa, projekta ali aktivnosti ni evidenti-
ran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena ose-
ba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;

– interesni programi športa za predšolske otroke 
»Integracijske urice za predšolske otroke v vrtcih« (pro-
gram 1.1.2.) izvaja le v objektih, ki so v upravljanju 
vrtcev;

– predloži dogovor o skupni kandidaturi med izva-
jalcem in vrtcem.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi 
vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa 
ter vadbe vrhunskega športa, Obrazec 3:

Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vad-
be v posameznih športnih panogah, ki izvajajo programe 
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, v vseh štirih starostnih kategorijah 
(mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, kade-
ti in kadetinje, mladinci in mladinke) oziroma vsaj en 
program kakovostnega ali vrhunskega športa članov 
v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne 
ali mednarodne športne zveze. Starostne meje staro-
stnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih 
posamezne športne panoge. Kandidiranje v višjih sta-
rostnih skupinah je možno le ob izpolnjevanju pogoja, 
da izvajalec izvaja program skladno z vsemi določili 

v vseh predhodnih starostnih skupinah, za katere po-
tekajo uradni tekmovalni sistemi v okviru nacionalnih 
panožnih športnih zvez.

Programe v starostni kategoriji cicibani in cicibanke 
se sofinancira le v primeru, ko izvajalec izvaja program 
v vseh nadaljnjih starostnih kategorijah (mlajši dečki 
in deklice, starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, 
mladinci in mladinke). Starostna kategorija cicibanke 
in cicibani se ne upošteva kot pogoj za kandidaturo na 
programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport. Sredstva za sofinancira-
nje programov v starostni kategoriji cicibani in cicibanke 
so namenjena le za strokovni kader in objekt za vadbo.

Na področju programov športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lah-
ko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere 
so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v ura-
dnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih 
športnih zvez.

Na razpis za sofinanciranje programov športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport se lahko prijavi izvajalec, ki:

– za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki 
mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposoblje-
nost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa, projekta ali aktivnosti ni evidenti-
ran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena ose-
ba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Na področju programov kakovostnega športa čla-
nov prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidi-
rajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani 
športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih 
v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni 
kategoriji člani in članice.

Izvajalcem na področju programov kakovostnega 
športa prednostnih športnih panog se lahko sofinancira 
najemnina objekta in strokovni kader ter omogoča upo-
raba javnih športnih objektov. Izvajalcem na področju 
programov kakovostnega športa ostalih športnih panog 
se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Na področju programov vrhunskega športa čla-
nov prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidi-
rajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani 
športniki s statusom kategorizacije mednarodnega, sve-
tovnega ali perspektivnega razreda po pravilniku OKS, 
in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru 
nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni kategoriji 
člani in članice.

Izvajalcem na področju programov vrhunskega 
športa prednostnih športnih panog, ki imajo športnike 
s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektiv-
nega razreda, se lahko sofinancira najemnina objekta 
in strokovni kader ter omogoča uporaba javnih športnih 
objektov. Izvajalcem na področju programov vrhunske-
ga športa ostalih športnih panog se omogoča uporaba 
javnih športnih objektov.

Pogoj za kandidaturo na programe kakovostnega in 
vrhunskega športa članov je izvajanje programov špor-
tne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah.

Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmo-
valcem na področju programov kakovostnega športa in 
programov vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko 
kandidira le na enega od navedenih programov s posa-
mezno ekipo oziroma tekmovalcem.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Pro-
grami mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in 
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študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
Obrazec 8:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letih 
od 2014 do 2016 izvajali program vadbe v programih 
športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport v prednostnih športnih 
panogah, in sicer:

– so v letu 2013 prejemali sredstva za stroške dela 
enega ali več trenerjev. Pogodbe o izvajanju programa 
se za obstoječe trenerje podaljšajo z aneksi k pogodbi;

– v letu 2013 niso prejemali sredstev za stroške 
dela trenerjev oziroma bodo zaposlili novega trenerja.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izva-
jalci, ki:

– bodo zaposlili trenerja za polni delovni čas za 
usmerjeno vzgojno-izobraževalno delo v programih 
športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport, z ustrezno strokovno 
izobrazbo, predpisano za vzgojno-izobraževalno delo 
v športni vzgoji z Zakonom o športu, oziroma osebo, 
ki lahko delo opravlja v skladu s 65. členom Zakona 
o športu,

– bodo s trenerjem sklenili pogodbo o zaposlitvi za 
polni delovni čas. Trener je lahko zaposlen kot fizična 
oseba (pogodba o zaposlitvi; za določen ali nedoločen 
čas) ali samostojni podjetnik oziroma zasebni športni 
delavec, ki svoj edini poklic v Republiki Sloveniji opra-
vlja kot samostojni podjetnik posameznik (po določbah 
ZPIZ-1 se šteje, da podjetnik opravlja pridobitno dejav-
nost kot edini poklic, če ni v drugem delovnem razmerju, 
ne opravlja druge dejavnosti, na podlagi katere je zava-
rovan in ni na šolanju),

– bodo predložili mnenje najvišjega strokovnega 
organa panožne športne zveze o izvajalcu in trenerju za 
program posamezne mestne panožne športne šole (za 
posameznega trenerja),

– bodo predložili dolgoročen program organizirano-
sti in delovanja mestnih panožnih športnih šol za posa-
mezno športno panogo (program NPZ),

– bodo predložili individualen štiriletni program za 
posamezno mestno panožno športno šolo (za posa-
meznega trenerja), namenjen izključno športni vzgoji 
otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, in v katerem so opredeljeni program 
dela, cilji, podatki o športnikih oziroma vadečih, vklju-
čenih v posamezni program, materialni in prostorski 
pogoji za izvajanje programa. Iz individualnega pro-
grama mora biti razvidno, katere selekcije in starostne 
kategorije bo posamezen trener vodil (glede na obseg 
dela naj bi trener vodil 2 selekciji oziroma starostni ka-
tegoriji iz programov športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katere so 
vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih 
športnih zvez),

– bodo pri izvajanju programa vključevali strokovne 
delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustre-
zno usposobljenostjo,

– bodo priložili prednostni vrstni red. Kolikor 
bo prednostni vrstni red trenerjev medsebojno usklajen 
z izvajalci LPŠ za posamezno športno panogo, ga bo 
razpisna komisija upoštevala,

– za namen financiranja zaposlenega trenerja ne 
prejemajo drugih javnih sredstev,

– bodo zagotavljali strokovni kader z visoko ravnjo 
aktivnega znanja slovenščine.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi 
trenerjev v športu invalidov, Obrazec 8:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letih 
od 2014 do 2016 izvajali program vadbe v programih 
športa invalidov.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izva-
jalci, ki:

– bodo zaposlili trenerja za polni delovni čas za 
usmerjeno vzgojno-izobraževalno delo v programu špor-
ta invalidov, z ustrezno strokovno izobrazbo, predpisano 
za vzgojno-izobraževalno delo v športni vzgoji z Zako-
nom o športu, oziroma osebo, ki lahko delo opravlja 
v skladu s 65. členom Zakona o športu,

– bodo s trenerjem sklenili pogodbo o zaposlitvi za 
polni delovni čas. Trener je lahko zaposlen kot fizična 
oseba (pogodba o zaposlitvi; za določen ali nedoločen 
čas) ali samostojni podjetnik oziroma zasebni športni 
delavec, ki svoj edini poklic v Republiki Sloveniji opra-
vlja kot samostojni podjetnik posameznik (po določbah 
ZPIZ-1 se šteje, da podjetnik opravlja pridobitno dejav-
nost kot edini poklic, če ni v drugem delovnem razmerju, 
ne opravlja druge dejavnosti, na podlagi katere je zava-
rovan in ni na šolanju),

– bodo predložili mnenje najvišjega strokovnega or-
gana nacionalne športne zveze oziroma zveze za šport 
invalidov Slovenije o izvajalcu in trenerju za program 
posameznega trenerja v športu invalidov,

– bodo predložili dolgoročen program organizirano-
sti in delovanja za posamezno športno panogo (program 
nacionalne športne zveze oziroma ZŠIS),

– bodo predložili individualen štiriletni program za 
posamezno mestno panožno športno šolo (posame-
znega trenerja) za šport invalidov, v katerem so oprede-
ljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih 
v posamezni program, materialni in prostorski pogoji za 
izvajanje programa,

– bodo pri izvajanju programa vključevali strokovne 
delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustre-
zno usposobljenostjo,

– bodo priložili prednostni vrstni red. Kolikor 
bo prednostni vrstni red trenerjev medsebojno usklajen 
z izvajalci LPŠ za posamezno športno panogo, ga bo 
razpisna komisija upoštevala,

– za namen financiranja zaposlenega trenerja ne 
prejemajo drugih javnih sredstev,

– bodo zagotavljali strokovni kader z visoko ravnjo 
aktivnega znanja slovenščine.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi 
mestnih panožnih centrov, Obrazec 8:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letih 
od 2014 do 2016 izvajali strokovno delo v programih 
mestnih panožnih športnih centrov.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izva-
jalci, ki:

– bodo zaposlili strokovnega delavca za polni de-
lovni čas z ustrezno strokovno izobrazbo s področja dela 
v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prednostnih 
športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena 
v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma medna-
rodnih panožnih športnih zvez, na področju svetovanja, 
meritev, preventive ter drugih podpornih programov, po-
trebnih za izvajanje kakovostnejše vadbe perspektivnih 
športnikov oziroma športnikov višjega ranga kategoriza-
cije (mednarodni, svetovni razred) v ustrezni starostni 
kategoriji,

– bodo s strokovnim delavcem sklenili pogodbo 
o zaposlitvi za polni delovni čas. Strokovni delavec je 
lahko zaposlen kot fizična oseba (pogodba o zaposlitvi; 
za določen ali nedoločen čas) ali samostojni podjetnik 
oziroma zasebni športni delavec, ki svoj edini poklic 
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v Republiki Sloveniji opravlja kot samostojni podjetnik 
posameznik (po določbah ZPIZ-1 se šteje, da podjetnik 
opravlja pridobitno dejavnost kot edini poklic, če ni v dru-
gem delovnem razmerju, ne opravlja druge dejavnosti, 
na podlagi katere je zavarovan in ni na šolanju),

– bodo predložili dolgoročen program dela, organi-
ziranosti in delovanja za posamezno športno panogo, 
v katero so vključeni perspektivni športniki,

– bodo predložili reference izvajalca o izvajanju pro-
grama,

– bodo pri izvajanju programa vključevali strokovne 
delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustre-
zno usposobljenostjo,

– za namen financiranja zaposlenega strokovnega 
delavca ne prejemajo drugih javnih sredstev,

– bodo zagotavljali strokovni kader z visoko ravnjo 
aktivnega znanja slovenščine.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna 
rekreacija odraslih – Programi vadbe ter Programi špor-
ta invalidov, Obrazec 4:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izva-
jalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da zagotovi strokovni kader, ki mora imeti stro-
kovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu 
z Zakonom o športu,

– so strokovno vodeno vadbo v vadbeni skupini, 
s katero zaprošajo za sofinanciranje, izvajali tudi v pred-
hodnem letu,

– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega pro-
grama vadbe – upokojenci ali starejši od 65 let, zdra-
vstveno ogroženi, socialno ogroženi,

– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazi-
lo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe,

– kandidirajo le na točno določene objekte MOL, ki 
so našteti na priloženem seznamu.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna 
rekreacija odraslih – Programi prireditev in projekti ani-
macije, Obrazec 5:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izva-
jalci, ki:

– da zagotovi strokovni kader, ki mora imeti stro-
kovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu 
z Zakonom o športu,

– da zagotovi ustrezen sodniški in drug kader z li-
cenco nacionalne panožne športne zveze.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Delova-
nje zvez športnih društev, Obrazec 6:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letih 
od 2014 do 2016 izvajali poslovne funkcije (podpora 
trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in raču-
novodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včla-
njena v zvezo.

Sofinancira se delovanje zvez športnih društev, ki 
so bila ustanovljena najmanj 5 let pred letom, za katere-
ga je objavljen ta javni razpis. Konzorciji športnih društev 
niso predmet sofinanciranja delovanja.

Pogoja za sofinanciranje stroškov strokovno-orga-
nizacijskega delavca sta:

– ustrezna izobrazba oziroma ustrezna usposoblje-
nost,

– da strokovno-organizacijski delavec ne izvaja dru-
gih programov letnega programa športa, ki jih sofinan-
cira MOL Izjema sta le programa Športnik leta Ljub ljane 
(Druge velike športno rekreativne prireditve) in nastop 
mestne reprezentance na tekmovanju 5 mest (Medna-
rodna dejavnosti).
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Pogoj za sofinanciranje stroškov izvajanja poslov-
nih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje 
s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) je:

– da ima izvajalec sofinancirane stroške strokov-
no-organizacijskega delavca.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Program 
velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9:

Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve 
kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali 
in zaključki mednarodnih ligaških tekmovanj, ki se iz-
vajajo na območju MOL in so uvrščeni v letni program 
športa, ter druga tekmovanja in prireditve,

– za razpisani program 3.4.6.13 Sofinanciranje iz-
vajalcev evropskih ligaških tekmovanj se lahko prijavijo 
izvajalci, ki v razpisanih prednostnih športnih panogah 
organizirajo druga tekmovanja in prireditve evropske 
oziroma regionalne mednarodne pokale oziroma lige in 
zagotavljajo neposredne TV prenose domačih tekem.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Program 
mednarodne dejavnosti, Obrazec 10:

Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki združuje 
športna društva iz več športnih panog in lahko na podla-
gi tega zagotovi kakovosten izbor športnikov za nastope 
v reprezentanci MOL.

5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, 

s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, 
ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno podro-
čje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji za vsako razpisno področje.

Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Oce-
njuje se upravičenost programa, kakovost in realnost 
programa.

Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med ti-
stimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo 
prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen 
posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji 
za vsako posamezno razpisno področje posebej.

6. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih 
programov

MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na MOL za leto 2014.

Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sred-
stev znaša 6.866.549 eurov.

Okvirne višine sredstev, ki so namenjena izvedbi 
razpisanih programov za leto 2014, po posameznih 
razpisnih področjih znašajo:

Šifrant Naziv Okvirni razpisan prostor  
v 45 minutnih vadbenih enotah

Okvirna razpisana sredstva 
v eurih 

1. Program športa otrok in mladine 190.000 4.136.968 
2. Šport odraslih 50.000 276.180 

3. Razvojne in strokovne naloge
v športu 1.000 2.453.401

Za Programe vadbe športne vzgoje otrok in mla-
dine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (1.4.), 
v prednostnih športnih panogah (športna in ritmična gim-
nastika, alpsko smučanje, tenis), ki potekajo na objektih, 
ki jih MOL ne zagotavlja v svoji mreži javnih športnih 
objektov, je za sofinanciranje objekta razpisana okvirna 
višina sredstev 100.000 eurov. Razdelitev sredstev se 
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Nosilec Obrazec Številka 
programa Program

Okvirna 
razpisana 
sredstva 
v eurih

  1. Program športa otrok in mladine

  1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 28.740
1.1.1. Mali sonček za predšolske otroke

Kolčan Obrazec 1 1.1.1.1. Drsalni tečaji 
Kolčan Obrazec 1 1.1.1.2. Krosi
Kolčan Obrazec 2 1.1.2. Integracijske urice v vrtcih
  1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 481.455
Plut Obrazec 1 1.2.3. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 125.455
Kolčan Obrazec 2 1.2.5. Interesni programi športne vzgoje otrok 356.000

  1.2.5.1.
Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, 
ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi 
šolami do 17. ure

  1.2.5.2. Športni programi v pouka prostih dnevih (počitniški 
programi)

1.2.5.3. Gremo na kolo
1.2.5.4. Animacijski programi športa otrok invalidov

1.2.5.5. Animacijski programi športa socialno ogroženih 
otrok

  1.3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov 51.305
Plut Obrazec 1 1.3.1. Šolska športna tekmovanja za mladino 41.305
Plut Obrazec 1 1.3.2. Medfakultetna tekmovanja 10.000
  1.3.2.1. Ligaška tekmovanja med fakultetami 
  1.3.2.2. Enodnevna tekmovanja 

Rems Obrazec 3a 1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport 1.760.000

 Individualne panoge
 Kolektivne panoge

Rems Obrazec 8a 1.5. Mestne panožne športne šole 1.742.850

Rems Obrazec 8a 1.6. Trenerji v športu invalidov 36.309

Rems Obrazec 8b 1.7. Mestni panožni športni centri 36.309

  2. Šport odraslih 

Rems Obrazec 3b 2.1. Programi vadbe kakovostnega športa 65.000
 Individualne panoge
 Kolektivne panoge

Rems Obrazec 3c 2.2. Programi vadbe vrhunskega športa 100.000
 Individualne panoge
 Kolektivne panoge

 2.3. Programi vadbe na področju športne rekreacije 96.180
Počervina Obrazec 4 2.3.1. Programi vadbe 

2.3.1.2. Strokovno vodena vadba za upokojence ali 
starejše od 65 let

2.3.1.3. Strokovno vodena vadba za zdravstveno ogrožene

izvede na podlagi in skladno z 9. in 30. členom Pravilni-
ka o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izva-
jalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 98/13).

Sofinanciranje programov Letnega programa špor-
ta v MOL obsega sofinanciranje programov v navede-
nih okvirnih zneskih na naslednjih področjih delovanja 
v športu:
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Nosilec Obrazec Številka 
programa Program

Okvirna 
razpisana 
sredstva 
v eurih

2.3.1.4. Strokovno vodena vadba za socialno ogrožene
Počervina Obrazec 5 2.3.2. Projekti animacije 

2.3.2.1. Ligaška tekmovanja
2.3.2.1.1. Nogomet
2.3.2.1.2. Košarka
2.3.2.1.3. Odbojka
2.3.2.1.4. Tenis
2.3.2.1.5. Kegljanje
2.3.2.1.6. Namizni tenis
2.3.2.1.7. Prvenstvo MOL v ulični košarki
2.3.2.1.8. Rekreacijsko prvenstvo MOL v Floorballu

Počervina Obrazec 5 2.3.2.2. Animacijske športno rekreativne prireditve
2.3.2.2.1. Ljub ljana teče 
2.3.2.2.2. Pohodništvo 
2.3.2.2.3. Ljub ljana kolesari
2.3.2.2.4. Kajak – Kanu 
2.3.2.2.5. Tek na smučeh 
2.3.2.2.6. Plavanje
2.3.2.2.7. Drsanje
2.3.2.2.8. Rolanje 
2.3.2.2.9. Curling
2.3.2.2.10. Alpsko smučanje 
2.3.2.2.11. Kegljanje 
2.3.2.2.12. Borilne veščine
2.3.2.2.13. Športno plezanje

Počervina Obrazec 4 2.4. Programi športa invalidov 15.000
  3. Razvojne in strokovne naloge v športu
Lebar Obrazec 6 3.1. Delovanje zvez športnih 225.000

3.1.1. Strokovno organizacijski delavec
3.1.2. Izvajanje poslovnih funkcij
3.1.2. Dan športa v Ljub ljani
3.1.2. Razgibajmo Četrtne skupnosti

Počervina Obrazec 5 3.4. Športne prireditve in mednarodna dejavnost 
v športu

3.4.1. Ljub ljanski maraton 250.000
3.4.2. Pohod ob žici 100.000
3.4.2.1. Tek trojk, pohod za otroke, mlade in odrasle
3.4.2.2. Pot ob žici – letna akcija
3.4.3. Maraton Franja 100.000
3.4.4. Športni vikend Ljub ljanica 20.000
3.4.5. Druge velike športno rekreativne prireditve v MOL 14.500
3.4.5.1. Športnik leta Ljub ljane 4.500
3.4.5.2. Druge prireditve 10.000

Rems Obrazec 9 3.4.6. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 1.723.901
3.4.6.1. Atletski miting Ljub ljane 20.000
3.4.6.2. Kolesarstvo-Dirka po Sloveniji 20.000
3.4.6.3. Odprto prvenstvo Ljub ljane v tenisu 20.000
3.4.6.4. Svetovni pokal v gimnastiki 20.000
3.4.6.5. Svetovni pokal v kajaku 20.000
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Nosilec Obrazec Številka 
programa Program

Okvirna 
razpisana 
sredstva 
v eurih

3.4.6.6. Svetovno prvenstvo v kolesarstvu za amaterje 100.000
3.4.6.7. Tek na Šmarno goro 10.000
3.4.6.8. Judo Nagaoka 2014 2.000
3.4.6.9. Mednarodni turnir MTM v ritmični gimnastiki 5.000
3.4.6.10. 34. Mednarodni plavalni miting Ilirija 2014 5.000
3.4.6.11. 39. Pokal mesta Ljub ljane 2.000
3.4.6.12. Druga tekmovanja in prireditve 34.901

3.4.6.13.
Evropska ligaška tekmovanja in regionalna 
tekmovanja ter svetovni pokal v cestnem 
kolesarstvu

1.465.000

Košarka – eurocup 150.000
Košarka – ABA 180.000
Rokomet – liga prvakinj 330.000 
Nogomet – pokal 330.000 
Hokej – Ebel 200.000 
Odbojka– liga prvakov 200.000 
Svetovni pokal v cestnem kolesarstvu 75.000

Počervina Obrazec 10 3.4.7. Mednarodna dejavnost

 Nastop mestne reprezentance na tekmovanju 5. 
mest 20.000

7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-
stva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014.

8. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno 

po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna 
občina Ljub ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najka-
sneje do vključno 13. 12. 2013 (velja datum poštnega 
žiga).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen 
izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan in ži-
gosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke 
razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena 
v e-Razpis v skenirani obliki.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektron-
skem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo 
poslan po pošti, ne bo upoštevana.

Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mo-
goče jasni.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL« 
v e-Razpisu;

– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in 

oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti 

ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo 
»Obrazca ovojnica«.

Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam izvajalcev 
z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni 
strani MOL. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih 
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sredstvih s člani in drugimi javnostmi navajati, da pro-
gram sofinancira MOL.

9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Priče-

lo se bo 18. 12. 2013 in ne bo javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog od-

piranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugota-

vlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih 
vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo raz-
pisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje 
pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.

10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih podro-
čjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica 
Mestne uprave Mestne občine Ljub ljana, o pritožbi zoper 
ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so 
določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Me-
stni občini Ljub ljana (Uradni list RS, št. 98/13) in pritožba 
glede izbora meril v okviru javnega razpisa ni možna.

Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa 
prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti 
vloge.

Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, kate-
rih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« 
(razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obrav-
navala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen gle-

de formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila 
tega razpisa,

– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu 
ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene 
na drug naslov,

– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sesta-
vin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije za posamezno razpisno področje oziro-
ma te ne bodo oddane v e-Razpis in ne bodo dopolnjene 
v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega raz-
pisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno 
področje,

– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

Pristojni organ bo ločeno objavil rezultate razpisa in 
ločeno izdal sklepe o sofinanciranju programov in sklepe 
o dodelitvi domicila in uporabi prostora v mreži javnih 
športnih objektov.

MOL bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o so-
financiranih programih LPŠ 2014 v roku 120 dni po za-
ključku odpiranja vlog, o dodelitvi domicila in dodelitvi 
uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov pa 
v roku 240 dni po zaključku odpiranja vlog.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno podro-

čje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljub-
ljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer 
jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in 
natisnejo izpis s podatki o vlogi.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo 

zainteresirani dobili:

– na informativnem dnevu, ki bo 2. 12. 2013, ob 
15. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1,

– pri skrbnikih društev po telefonu oziroma po e-po-
šti, in na tel. 08/200-39-00, v času uradnih ur.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 330-3/2013-1 Ob-4295/13

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07), 10. člena Pravilnika o dodeljevanju dr-
žavnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeže-
lja v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 95/07) ter Odloka 
o proračunu Občine Veržej za leto 2013 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 6/2013) objavlja Občina Veržej, 
Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej,

javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja  

društvene dejavnosti na področju kmetijstva  
v Občini Veržej za leto 2013

I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju 
kmetijstva.

II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih 
sredstev znaša 2.560,00 EUR.

III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja 
kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki 
imajo sedež na območju Občine Veržej oziroma so nji-
hovi člani iz Občine Veržej, ter društva, ki nimajo sedeža 
v občini pa imajo aktivnosti usmerjene tudi na področje 
Občine Veržej.

IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu:

– registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki 
urejajo društva,

– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom 
povezanimi dejavnostmi,

– realno izvedljiv program dela za leto 2013,
– zahtevane priloge navedene v razpisni dokumen-

taciji.
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in 

pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim 

uporabnikom in javnosti (izdaja zgibank in promocijske-
ga materiala),

– število članov iz Občine Veržej,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organi-

zacijami.
VI. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe aktivnosti, planiranih v letnem pro-

gramu dela,
– drugi stroški povezani z delovanjem društva ozi-

roma zveze.
VII. Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov izkazanih na pod-

lagi odhodkov za društveno dejavnost v preteklem letu 
(AJPES poročilo za preteklo leto).

VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obraz-

ca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od začetka javnega raz-
pisa na voljo med uradnimi urami na Občini Veržej, Ulica 
bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, in na spletni strani, 
www.verzej.si.
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Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo 
na Občini Veržej, na tel. 02/584-44-80, kontaktna oseba 
Vesna Legen.

IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno 5. 12. 2013.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Ob-

čina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, 
oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni občine.

Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, 
ovitek pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom 
in naslovom vlagatelja, in na sprednji strani označen 
z oznako »Ne odpiraj – Vloga« s pripisom »Pospeševa-
nje društvene dejavnosti – Kmetijstvo«.

X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija in bo 6. 12. 

2013.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog 

opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi po-
gojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma 
v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija 
pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O opra-
vičenosti do dodelitve sredstev se odloči s sklepom.

O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku 8 dni po 
odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če se 
v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena 
pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 
5 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok 
dopolnitve je 5 dni od dneva prejema poziva za dopolni-
tev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku 
ne dopolni, se zavrže.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za 
preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na 
naslov Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 
Veržej, v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župa-
na o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba 
se zavrže.

XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev mora pre-

jemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uve-
ljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:

– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sred-

stev navajal neresnične podatke.
Občina Veržej

Št. 478-1/2013 Ob-4297/13

Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, na 
podlagi 21. člena v zvezi s 14. členom Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), na podlagi 
letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sveta 
410-2/2012 z dne 18. 12. 2012, dopolnitvi: 16. 4. 2013, 
28. 5. 2013) objavlja

razpis javne dražbe nepremičnin
Občine Piran

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Piran, Tartinijev trg 2, 6320 Piran, tel. 05/67-10-351; 
faks 05/67-10-339; e-mail: obcina.piran@piran.si.

2. Opis predmetov dražbe in izklicne cene
Predmet dražbe št. 1:
Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 6055/2, 

k.o. 2631-Portorož: njiva, 646 m2, last Občine Piran do 
celote.

Parcela se prodaja po izklicni ceni 110.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju polo-

toka Seča, naselje Lucija.
Na predmetnem območju je pridobljeno gradbeno 

dovoljenje za gradnjo javne kanalizacije, vendar rok 
dokončne izgradnje ni poznan. Vodovodno omrežje je 
v cestnem telesu (parc. št. 7749, k.o. Portorož); v prime-
ru želje po umestitvi vodomernega jaška na samo parc. 
št. 6055/2, k.o. Portorož, je potrebno prehodno zgraditi 
odcep javnega vodovoda v dostopni cesti 6055/5, k.o. 
Portorož – na stroške investitorja. Parcelo 6055/2, k.o. 
Portorož prečka daljnovod, katerega prestavitev je bre-
me investitorja.

Predmet dražbe št. 2:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota oziro-

ma 1 predmet dražbe):
– parc. št.: 7651/0, k.o. 2631-Portorož: vinograd, 

289 m2,
– parc. št. 7650/3, k.o. 2631-Portorož: sadovnjak, 

303 m2, sadovnjak, 76 m2, njiva, 178 m2,
skupno: 846 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote.

Parceli se prodajata po izklicni ceni 135.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnini nahajata v zaselku Pader-

na (v bližini Lucije), nasproti Sečoveljskih solin. Skrajno 
S del parc. št. 7651/0, k.o. Portorož je obremenjen s po-
tekom kanalizacijskega omrežja. Pridobitelj bo zavezan 
ob sklenitvi posla prodaje dovoliti vknjižbo služnosti 
za namen poteka omrežja kanalizacije, obratovanja, 
vzdrževanja, morebitnih potrebnih popravil omrežja in 
nadzora tega, ki vključuje tudi pravico dostopa, vzdrže-
vanja ali gradnje v korist občine. Zemljišče ima pogled 
na Sečoveljske soline.

Predmet dražbe št. 3:
Predmet prodaje je kompleks nepremičnin v centru 

Portoroža, to je:
– parc. št. 1432/2, k.o. 2631-Portorož, gozd, 

471 m2, travnik 232 m2,
– parc. št. 1432/12, k.o. 2631-Portorož, sadovnjak, 

970 m2,
– parc. št. 1434/1, k.o. 2631-Portorož, pot, 55 m2,
– parc. št. 1434/2, k.o. 2631-Portorož, pot, 21 m2,

skupno 1749 m2 zemljišča, last Občine Piran do ce-
lote.

Kompleks se prodaja po izklicni ceni 
340.000,00 EUR.

V naravi se kompleks nahaja v centru Portoroža. 
Kompleks je obremenjen s telekomunikacijskim omrež-
jem. Predvidena je izgradnja komunalnih priključkov 
v telesu ceste, katere gradnja je predvidena na parc. 
št. 1463/2 in 1437/9, k.o. Portorož (pridobljeno gradbe-
no dovoljenje).

Predmet dražbe št. 4:
Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 345/9, 

k.o. 2632-Sečovlje, sadovnjak 665 m2, last Občine Piran 
do celote.

Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 
90.000,00 €.

Nepremičnina se nahaja v Zgornjem Parecagu, na 
grebenu ob cesti Seča-Korte. Predvidena je izgradnja 
podpornega zidu na meji med parc. št. 345/9 in 345/10, 
k.o. Sečovlje, zaradi navedenega bo kupec zavezan 
k podaji soglasja h gradnji podpornega zidu na meji med 
parcelama. Nepremičnina je oddana v zakup do 31. 12. 
2013 oziroma do prodaje nepremičnine.

Predmet dražbe št. 5:
Predmet prodaje je nepremičnina: parc. 

št. 2995/106, k.o. 2632-Sečovlje, njiva, 1014 m2, last 
Občine Piran do celote.
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Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 
140.000,00 EUR.

Nepremičnina se nahaja na območju Sečovlje-Ko-
šta. Na parceli je predvidena gradnja stanovanjske hiše 
z možnostjo spremembe namembnosti dela objekta 
v poslovne prostore in v turistične nastanitvene povr-
šine.

Predmet dražbe št. 6:
Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 1125/5, 

k.o. 2632-Sečovlje, njiva 847 m2, last Občine Piran do 
celote.

Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 
95.000,00 EUR.

Nepremičnina se nahaja v zaselku (Gorgo).
Nepremičnina se nahaja v območju, kjer je priključi-

tev na elektroenergetske naprave vezana na izgradnjo 
novih EEN na področju Parecaga. Elektro Primorska 
d.d. do izgradnje novih EEN ne izdaja soglasij za pri-
ključitev novim odjemalcem. Elektro Primorska d.d. ima 
v planu investicij predvideno projektiranje in pridobitev 
gradbenega dovoljenja za gradnjo nove transformator-
ske postaje Parecag 4 s SN priključkom in NN omrež-
jem. Iz parcele je pogled na Sečoveljske soline. Na 
parceli se nahaja oljčni nasad. Prodajna pogodba bo 
vsebovala dogovor, po katerem si Občina Piran pridrži 
pravico dostopa in izkopa oljk v roku 4-ih mesecev šteto 
od primopredaje nepremičnine kupcu. Kolikor občina 
oljk v dogovorjenem času ne izkoplje, oljke postanejo 
last kupca.

Predmet dražbe št. 7:
Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 1514/6, 

k.o. 2630-Piran, vinograd 351 m2, njiva, 352 m2 – sku-
pno: 703 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote.

Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 
146.500,00 €.

Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 
Piran.

Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-
skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na 
EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave 
projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro 
Primorske, da bo po izdelavi projekta investicija vklju-
čena v plan za izvedbo. Dostop je predviden preko 
parc. št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine Piran, 
javna pot; pri čemer je za leto 2014 predvidena razši-
ritev ceste, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ter 
izgradnja krajšega kanalizacijskega voda v pasu širine 
cca. 6 m merjeno od skrajno južne meje nepremičnine. 
Prodajna pogodba bo vključevala dogovor brezplač-
ne služnostne pravice v korist občine za namen izgra-
dnje predvidenega kanalizacijskega voda.

Predmet dražbe št. 8:
Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 1514/5, 

k.o. 2630-Piran, vinograd, 270 m2, njiva, 423 m2 – sku-
pno: 693 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote.

Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 
128.000,00 €.

Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 
Piran.

Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-
skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na 
EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave 
projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro 
Primorske, da bo po izdelavi projekta investicija vklju-
čena v plan za izvedbo. Dostop je predviden preko 
parc. št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine Piran, 
javna pot; pri čemer je za leto 2014 predvidena razši-
ritev ceste, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ter 
izgradnja krajšega kanalizacijskega voda v pasu širine 

cca. 6 m merjeno od skrajno južne meje nepremičnine. 
Prodajna pogodba bo vključevala dogovor brezplač-
ne služnostne pravice v korist občine za namen izgra-
dnje predvidenega kanalizacijskega voda.

Predmet dražbe št. 9:
Predmet prodaje je nepremičnina: parc. št. 1514/2, 

k.o. 2630-Piran, njiva 799 m2, last Občine Piran do ce-
lote.

Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 
129.000,00 €.

Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 
Piran.

Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-
skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na 
EE naprave ni mogoča. Uveden je postopek izdelave 
projekta za izvedbo in pridobljeno zagotovilo Elektro 
Primorske, da bo po izdelavi projekta investicija vključe-
na v plan za izvedbo. Dostop je predviden preko parc. 
št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine Piran, javna 
pot; pri čemer je za leto 2014 predvidena razširitev ce-
ste, ureditev pločnikov in javne razsvetljave.

Predmet dražbe št. 10:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota, 

en predmet):
– parc. št. 5070/3, k.o. 2632-Sečovlje: njiva, 481 m2 

in
– parc. št. 5071/1, k.o. 2632-Sečovlje: dvorišče, 

98 m2, zemljišče pod stavbo 64 m2;
skupno 643 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote.

Nepremičnini se prodajata po izklicni ceni 
67.202,00 EUR.

Nepremičnini se nahajata na območju Dragonje.
Na zemljišču se nahaja vmesna vrstna stavba 

št. 2324, k.o. Sečovlje v slabem stanju. Območje ni 
opremljeno z javno kanalizacijo; objekti na tem območju 
bodo morali biti od 31. 12. 2015 opremljeni s privatnimi 
malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN). Ne-
premičnini sta obremenjeni z vodovodnim priključkom 
objekta z naslovom Dragonja 7 (parc. št. 5073, k.o. 
Sečovlje) ter z omrežjem elektronskih komunikacij. Na 
zemljišču se nahajajo el. priključki in nizkonapetostno 
omrežje, ki ga bo v primeru gradnje potrebno prestaviti 
oziroma prilagoditi za napajanje novih objektov – kar bo 
strošek bodočega investitorja. Dostopna pot do nepre-
mičnin ni urejena.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 
je 1.000,00 €.

4. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in 
sklenitev prodajne pogodbe poteka v skladu s splošnimi 
pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe 
se zvočno in/ali video snema.

5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe
Prodajna pogodba – besedilo te je del splošnih po-

gojev organizatorja javne dražbe – osnutek je sestavni 
del razpisne dokumentacije.

Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži 
v podpis v roku 5 dni po zaključku javne dražbe. Prodaj-
na pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po končani 
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne 
pravice. Če kupec ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če kupec ne 
podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži 
njegovo varščino in se šteje, da je kupec od sklenitve 
pogodbe odstopil.

6. Način in rok plačila kupnine: kupnino v enkra-
tnem znesku kupec poravna na podračun enotnega 
zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za jav-
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na plačila Urad v Kopru št. 01290-0100005871 v roku 
30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa 
s strani prodajalca. Plačilo celotne kupnine v roku, je 
bistvena sestavina pogodbe.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo po-
tekala dne 17. 12. 2013 na sedežu organizatorja, to je 
občinska mestna palača, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, 
dvorana Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 11. uri.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi, predregistra-
cija in registracija

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja prav-
na ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, 
tako da:

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

– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno 
izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe (glej 
razpisno dokumentacijo);

– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne 
dražbe udeležil pooblaščenec, 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 notarju;

– v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži 
izpisek iz sodnega registra ali Agencije RS za javnoprav-
ne evidence ter storitve (AJPES), lahko tudi v ne overje-
ni fotokopiji, ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto 
od dneva razpisa javne dražbe.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpi-
ska iz sodnega registra ali Ajpesa) je potrebno predložiti 
v originalu ali pa overjeno kopijo listine. Organizator bo 
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov 
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri poo-
blaščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju kjer 
se bo izvedla javna dražba najkasneje 30 min. pred 
začetkom javne dražbe, tako da predloži pooblaščeni 
osebi organizatorja dražbe v vpogled veljaven oseben 
dokument.

9. Varščina: ponudniki morajo do dne 16. 12. 2013, 
do 12. ure, vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne 
cene posameznega predmeta javne dražbe navedene 
v 2. točki tega razpisa. Varščino je potrebno vplača-
ti na podračun enotnega zakladniškega računa Ob-
čine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru 
št. 01290-0100005871, s sklicem: 20101-1 (fizične ose-
be) oziroma 20100-1 (pravne osebe) in s pripisom: za 
javno dražbo.

10. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po 
pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje 
do dne 16. 12. 2013, do 12. ure, na naslov organizator-
ja, Tartinijev trg 2, 6330 Piran oziroma v vložišče, ki se 
nahaja v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži 
le kdor se pravočasno in pravilno prijavi.

11. Vrnitev, vračunane ali pridržanje varščine: ponu-
dnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina 
vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v ku-
pnino. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača 
kupnine, organizator obdrži varščino.

12. Razpisna dokumentacija, informacije o podrob-
nejših pogojih

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani občine Piran, www.piran.si. Sestavni del razpisne 
dokumentacije je: povabilo k udeležbi na javni dražbi, 
navodilo za udeležbo na javni dražbi, opis nepremičnin 
in dejansko stanje ter lokacijska informacija, splošni 
pogoji javne dražbe, obrazec izjave, da se ponudnik 
prijavlja na javno dražbo in da brezpogojno sprejema 

splošne pogoje javne dražbe, obrazec specialnega po-
oblastila, osnutek prodajne pogodbe.

Dodatne informacije o pogojih in predmetih javne 
dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran vsak 
delovni dan med uradnimi urami v Uradu za premoženj-
skopravne zadeve občine Piran oziroma na naslednjih 
kontaktnih številkah: za predmete prodaje pod zap. št. 
od 1 do vključno 9: 05/67-10-337(Martina Kukovec), 
za predmet prodaje pod zap. št. 10: 05/67-10-302 (Tina 
Ukmar-Opara) ali tajništvo: 05/67-10-351, e-mail: mar-
tina.kukovec@piran.si;tina.ukmar-opara@piran.si, faks 
05/67-10-339.

13. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč po-
samičen ali skupinski ogled.

14. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in slu-

žnost v korist prodajalca/ organizatorja javne dražbe 
za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne infra-
strukture.

Vse nepremičnine se prodajajo po načelu vide-
no-kupljeno.

Kupnina ne vključuje 22 % DDV-ja oziroma 2 % dav-
ka na promet z nepremičninami, sodnih taks za vknjižbo 
ter drugih obveznih dajatev. Kupec je dolžan povrniti 
stroške cenitve in plačati stroške notarske overitve, stro-
ške vknjižbe, davke in druge dajatve.

Komisija imenovana za vodenje javne dražbe s so-
glasjem župana si pridružuje pravico ustaviti postopek 
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla.

Občina Piran

Št. 341-1/2013-4 Ob-4337/13

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), 
Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2013 (Uradni 
list RS, št. 18/13,), Odloka o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Komen 
(Uradni list RS, št. 79/11) v povezavi z 29. členom Zako-
na o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 
– odl. US in 17/08), Občina Komen objavlja

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti  

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktiv-

nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma iz-
vajanje ukrepov in vlaganj v naravne vire za naslednje 
ukrepe:

– Biomeliorativne ukrepe:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, 

logov,
– izdelava in vzdrževanje robov, pasišč in remiz,
– nakup sadja ter zaščita avtohtonih in rastišču 

primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic in umetnih 

dupel;
– Biotehnične ukrepe:

– obdelovanje krmnih in predelovalnih njiv;
– Ostale ukrepe:

– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za pre-
prečevanje škode od divjadi,

– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju 
in odnosu do gozdnih živali ter o gozdnem bontonu,

– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko 

pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, progra-
mi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lo-
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vstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali 
ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v občini,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev
Vsak vlagatelj prejeme sorazmerni del sredstev gle-

de na lovno površino lovišča, ki leži v občini oziroma so 
sredstva enaka sorazmernemu delu vplačane koncesij-
ske dajatve. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se 
ostanek sredstev enakomerno porazdeli med izbrane 
vlagatelje.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 2.051,71 EUR.
5. Rok porabe dovoljenih sredstev: dodeljena sred-

stva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi po-
rabljena.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor sofinancerja,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– obrazce:

– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju 

pogojev,
– Obrazec – Poročilo o porabi sredstev v letu 

2012,
– vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku-

mentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 

vseh 10 dni od dneva objave tega javnega razpisa 
v Uradnem listu RS, na oglasni deski in na spletni strani 
občine: www.komen.si/objave/razpisi.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni rapis
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti 

kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen, najkasneje v roku desetih dni po 
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni 
strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti 
neveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti po-
slana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega 
področja na prednji strani ovojnice:

– Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Sofinancira-
nje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;

– Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilne opremljene vloge bodo 

zavržene.
8. Odpiranje prispelih vlog
Vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo ime-

nuje župan. Odpiranje vlog ni javno.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o iz-

idu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki tega besedila razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-
stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge tistih vlagateljev, ki ne bodo 
izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev, določenih 
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.

Vlagatelji bodo sprejeli sklep o višini odobrenih 
sredstev. Po preteku pritožbenega roka se sklenejo 
pogodbe.

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

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
občine: www.komen.si/objave/razpisi ali pa jo v tem 
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer 
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure ter v sredo od 
15. do 17. ure na naslovu: Občina Komen, Komen 86, 
6223 Komen

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom 
dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan 
na 05/731-04-50 oziroma po e-pošti: tanja.strnad@ko-
men.si.

Občina Komen

 Ob-4326/13

Na podlagi Pravil Znaka kakovosti v graditeljstvu, 
Gradbeni inštitut ZRMK, odgovorni izvajalec projekta, 
Znak kakovosti v graditeljstvu, objavlja

javni razpis št. 1/2014
za podelitev Znakov kakovosti  

v graditeljstvu 2014
Ocenjevanje izdelkov in storitev s področja gra-

diteljstva
– okna, vključno z balkonskimi vrati in panoram-

skimi stenami,
– notranja vrata – vrata v stanovanju in drugih 

bivalnih prostorih,
– zidni blok za podometno gradnjo zidov,
– dobava plinskih grelnikov ter z dobavo poveza-

nega servisiranja plinskih grelnikov,
– sprejemniki sončne energije za pripravo tople 

sanitarne vode, ogrevanje zgradb ali ogrevanje ba-
zenske vode,

– hranilniki toplote za shranjevanje tople sanitarne 
vode, segrete s pomočjo sprejemnikov sončne ener-
gije,

– sistemi kanalizacijskih cevi,
– strešne kritine za pokrivanje poševnih streh,
– betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih 

pohodnih in povoznih površin,
– plošče, kocke in drugi oblikovanci iz naravnega 

kamna,
– betonski robniki,
– izvedba cementnih estrihov,
– izvedba betonskih zakjučnih tlakov,
– izvedba polimernih talnih oblog in premazov,
– izvedba vodotesne zaščite betonskih in AB kon-

strukcij,
– razvojno tehnološki dosežki in inovacije,
– izvedba obnove ostrešij oziroma kritin na stav-

bah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami kul-
turne dediščine,

– izvedba obnove fasad na stavbah kulturne de-
diščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine,

– izvedba konstrukcijskih ojačitev stavb,
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– izvedba sanacije vlage na stavbah kulturne dedi-
ščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine,

– storitev krovsko – kleparskih del,
– storitev montaže stavbnega pohištva,
– storitev oblaganja tal, sten in bazenov s keramič-

nimi ploščicami,
– storitev oblaganja tal, sten in fasad z naravnim 

oziroma umetnim kamnom,
– betonarne za pro izvodnjo transportnega betona,
– separacije kamenih agregatov za gradbeništvo,
– asfaltni obrati,
– konstrukcije za zaščito pred hrupom,
– izvedba žlebičenja obrabnih plasti,
– izvedba hidroizolacij v predorih.
Razpisno dokumentacijo in obrazec za prijavo 

lahko potencialni prijavitelji naročijo oziroma oseb-
no dvignejo pri izvajalcu projekta, Gradbenem inšti-
tutu ZRMK – Gradbenem centru Slovenije, Dimiče-
va 12, 1000 Ljub ljana, tel. +386(0)1/280-81-81, faks. 
+386(0)1/280-81-91, elektronska pošta: zkg@gi-zrmk.si, 
internet: http://www.gcs.gi-zrmk.si/gcs.

Ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi zadostnega 
števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril 
za ocenjevanje za posamezno področje. Dobitniki ZKG 
bodo imeli priložnost promovirati pridobljeno priznanje 
v okviru sejmov ali drugih javnih in strokovnih prire-
ditvah. Javni razpis bo odprt do 28. novembra 2014.

Gradbeni inštitut ZRMK

 Ob-4343/13

Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega dru-
štva na podlagi 20. člena Statuta Slovenskega konser-
vatorskega društva in Pravilnika o Steletovi nagradi in 
Steletovih priznanjih objavlja

razpis
za Steletovo nagrado in Steletova priznanja  

za leto 2014
Kandidate za nagrado in priznanja lahko predlagajo 

strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva na-
ravnih vrednot in kulturne dediščine in člani Slovenske-
ga konservatorskega društva.

Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva za 
vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohrani-
tvi in predstavitvi naravnih vrednot in kulturne dediščine 
v Republiki Sloveniji. Steletovo nagrado lahko prejmejo 
člani društva tudi za izredno pomembno življenjsko delo.

Steletovo priznanje lahko prejmejo člani društva 
za pomembne dosežke, ki so sad izvirnih strokovnih, 
tehnoloških ter drugih prizadevanj in iskanj pri ohranitvi 
in predstavitvi naravnih vrednot in kulturne dediščine 
v Republiki Sloveniji.

Steletovo priznanje lahko prejmejo tudi imetniki kul-
turnih spomenikov in območij kulturne krajine za izjemna 
prizadevanja pri vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kul-
turnih spomenikov in območij kulturne krajine, za sode-
lovanje pri njihovi celoviti prezentaciji ali drugi za poseb-
ne zasluge pri ohranjanju naravnih vrednot in kulturne 
dediščine na območju Republike Slovenije.

Predlogi za Steletovo nagrado in Steletova prizna-
nja morajo biti pisni in utemeljeni predvsem s sledečimi 
kriteriji: zaključenost projekta, objava v strokovni publi-
kaciji, prispevek k razvoju stroke, prispevek k revitaliza-
ciji in korektnost strokovnih odločitev.

Predloge sprejemamo 30 dni po objavi, pošljite pa 
jih na naslov: Izvršni odbor Slovenskega konservator-
skega društva, Ljub ljana, Poljanska 40, v zaprti ovojni-
ci, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Steletova 
nagrada in priznanja«.

Slovensko konservatorsko društvo
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Št. 900-11/2013-334 Ob-4332/13

Preklic
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ob-

javlja preklic javne dražbe za prodajo nepremičnine Me-
stne občine Ljub ljana, na naslovu Rimska 8 v Ljub ljani.

I. Prekliče se javna dražba za prodajo nepremičnine 
– poslovni prostor št. 202 v drugem nadstropju, v skupni 
izmeri 131,00 m2, v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljub-
ljani, z id oznako nepremičnine 1721-257-8, v k.o. 1721 
– Gradišče I po izklicni ceni 140.000,00 EUR, razpisana 
na dan 28. 11. 2013 ob 12. uri, v prostorih Mestne občine 
Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana.

Javna dražba je bila objavljena v Uradnem listu RS, 
št. 92/13 z dne 8. 11. 2013, objava Ob-4144/13 in na 
spletni strani Mestne občine Ljub ljana z dne 8. 11. 2013.

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

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

Št. 478-313/2013-1 Ob-4355/13

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana, v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in 42/12, 24/13), objavlja

javno dražbo
prodaje nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova 
cesta 55, 1000 Ljub ljana.

Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za 
obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaga-
nja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.

II. Opis predmetov prodaje:
Stanovanja
1. Enosobno stanovanje na naslovu Bevkova 

ulica 2, Ajdovščina, št. stan. 18, po zemljiški knjigi št. 71 
(nezasedeno), v I. nad. v izmeri 39,22 m2, k.o. 2392 
Ajdovščina, iden. št. stavbe 967 in posameznega dela 
št. 31, celotni ID znak 2392-967-31, in kletjo z ID znakom 
392-967-75, letnik 1978, tablica MO 20891.

a. Ogled stanovanja: 10. 12. 2013 in 12. 12. 2013 
od 9.30 do 12. ure.

b. Izklicna cena: 53.200,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje na naslovu Bevkova 

ulica 2, Ajdovščina, št. stan. 28 po zemljiški knjigi št. 83 
(nezasedeno), v III. nad., v izmeri 54,41 m2, k.o. 2392 
Ajdovščina, iden. št. stavbe 967 in posameznega dela 
št. 18, celotni ID znak 2392-967-18 in kletjo, z ID znakom 
392-967-52, letnik 1978, tablica MO 20895.

a. Ogled stanovanja: 10. 12. 2013 in 12. 12. 2013 
od 9.30 do 12. ure.

b. Izklicna cena: 62.900,00 EUR.
3. Enosobno stanovanje na naslovu Tovarniška 3b, 

Ajdovščina, št. stan. 4 (nezasedeno), v PR s kletjo, 

v skupni izmeri 49,90 m2, k.o. 2392 Ajdovščina, iden. št. 
stavbe 662 in posameznega dela št. 4, celotni ID znak 
2392-662-4, letnik 1972, tablica MO 25225.

a. Ogled stanovanja: 10. 12. 2013 in 12. 12. 2013 
od 12.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 57.700,00 EUR.
4. Dvosobno stanovanje na naslovu Rimska 

cesta 6a, Laško, št. stan. 9 (nezasedeno), v I. nad. s kle-
tjo, v skupni izmeri 53,80 m2, k.o. 1026 Laško, iden. št. 
stavbe 138 in posameznega dela št. 9, celotni ID znak 
2392-138-9, letnik 1965, tablica MO 27917.

a. Ogled stanovanja: 10. 12. 2013 in 12. 12. 2013 
od 12.30 do 14. ure.

b. Izklicna cena: 35.000,00 EUR.
5. Enosobno stanovanje na naslovu Radiška 

cesta 7, Kozina, št. stan. 3 (nezasedeno), v I. nad. 2., 
etaža s kletnim boksom, v skupni izmeri 22,80 m2, k.o. 
2560 Hrpelje, iden. št. stavbe 231 in posameznega dela 
št. 3, celotni ID znak 2560-231-3, letnik 1961, obnovljen 
1997-2011.

a. Ogled stanovanja: 12. 12. 2013 in 13. 12. 2013 
od 10. do 12. ure.

b. Izklicna cena: 31.600,00 EUR.
6. Dvosobno stanovanje na naslovu Robindvor 49, 

Dravograd, št. stan. 16 (nezasedeno), v IV. nad., 7. etaža 
s kletnim boksom, v skupni izmeri 74,70 m2, k.o. 829 Dra-
vograd, iden. št. stavbe 554 in posameznega dela št. 16, 
celotni ID znak 829-554-16, letnik 1981.

a. Ogled stanovanja: 9. 12. 2013 in 10. 12. 2013 od 
11. do 13. ure.

b. Izklicna cena: 41.900,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje na naslovu Ulica talcev 32, 

Straža, št. stan. 3 (nezasedeno), v I. nad., 7. s kletjo, 
v skupni izmeri 77,50 m2, k.o. 1447 Gorenja Straža, iden. 
št. stavbe 8 in posameznega dela št. 3, celotni ID znak 
1447-8-1, letnik 1950.

a. Ogled stanovanja: 5. 12. 2013 in 11. 12. 2013 od 
10. do 12. ure.

b. Izklicna cena: 41.900,00 EUR.
8. Poslovni prostor (transformatorska postaja in dva 

ločena prostora s posebnim vhodom iz kleti), v sku-
pni izmeri 36,50 m2 na naslovu Povšetova ulica 104D, 
Ljub ljana, posamezni del št. 47 v stavbi št. 1516, 
k.o. 1731 Udmat z ID znakom 1731-1516-1731, (zase-
deno).

a. Ogled: možen po predhodni najavi na 
tel. 01/471-20-83.

b. Izklicna cena: 26.300,00 EUR.
9. Dvosobno stanovanje na naslovu Ilirska Bistrica, 

Rozmanova ulica 24c, št. 20 (nezasedeno), v IV. nad., 
v skupni izmeri s kletjo 77,10 m2, k.o. 2525 Ilirska Bi-
strica, iden. št. stavbe 926 in posameznega dela št. 20, 
celotni ID znak 2525-926-20, letnik 1978, tablica MO 
25003.

a. Ogled stanovanja: 9. 12. in 11. 12. 2013 od 
8. do 11. ure.

b. Izklicna cena: 38.900,00 EUR.
10. Trosobno stanovanje na naslovu Partizanska 

cesta 18, Rakek, št. 6 (nezasedeno), v II. nad. IV etaža, 
v skupni izmeri s kletjo 74,50 m2, k.o. 1659 Rakek, iden. 
št. stavbe 187 in posameznega dela št. 6, celotni ID znak 
1659-187-6, letnik 1959, tablica MO 25822.

Javne dražbe
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a. Ogled stanovanja: 9. 12. in 11. 12. 2013 od 
12. do 14. ure.

b. Izklicna cena: 52.400,00 EUR.
11. Enosobno stanovanje na naslovu Ulica 21. ok-

tobra 4, Črnomelj, št. 9 (nezasedeno), v II. nad. 4. etaže, 
v skupni izmeri s kletjo 48,64 m2, k.o. 1535 Črnomelj, 
iden. št. stavbe 19 in posameznega dela št. 9, celotni ID 
znak 1535-19-9, letnik 1959, tablica MO 27771.

a. Ogled stanovanja: 11. 12. 2013 od 12. do 16. ure 
in 13. 12. 2013 od 8. do 12. ure.

b. Izklicna cena: 24.300,00 EUR.
12. Trisobno stanovanje na naslovu Ulica 21. ok-

tobra 4, Črnomelj, št. 8 (nezasedeno), v II. nad., 4. eta-
že, v skupni izmeri s kletjo in drvarnico 97,23 m2, k.o. 
1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega 
dela št. 8, celotni ID znak 1535-19-8, letnik 1959, tablica 
MO 27774.

a. Ogled stanovanja: 11. 12. 2013 od 12. do 16. ure 
in 13. 12. 2013 od 8. do 12. ure.

b. Izklicna cena: 36.450,00 EUR.
13. Dvosobno stanovanje s kabinetom na naslovu 

Ulica Vita Kraigherja 24, št. 417, v Mariboru (nezasede-
no), v 7 etaži, v skupni izmeri s shrambo 67,00 m2, k.o. 
657 Maribor-Grad, iden. št. stavbe 2576 in posameznega 
dela št. 418, celotni ID znak 657-2576-418, letnik 1988, 
tablica MO 21460.

a. Ogled stanovanja: 6. 12. 2013 od 8. do 11. ure in 
9. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 60.600,00 EUR.
14. Štirisobno in večje na naslovu Ulica Vita Krai-

gherja 24, št. 418, v Mariboru (nezasedeno), v 7 etaži, 
v skupni izmeri s shrambo 113,30 m2, k.o. 657 Mari-
bor-Grad, iden. št. stavbe 2576 in posameznega dela 
št. 417, celotni ID znak 657-2576-417, letnik 1988, ta-
blica MO 21461.

a. Ogled stanovanja: 6. 12. 2013 od 8. do 11. ure in 
9. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 96.600,00 EUR.
15. Dvosobno stanovanje na naslovu Strossma-

yerjeva ulica 32, št. 3, v Mariboru (nezasedeno), v PR, 
v skupni izmeri s kletjo 52,30 m2, k.o. 657 Maribor-Grad, 
iden. št. stavbe 1123 in posameznega dela št. 3, celotni 
ID znak 657-1123-3, letnik 1962, tablica MO 26332.

a. Ogled stanovanja: 9. 12. 2013 od 8. do 11. ure in 
10. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 47.500,00 EUR.
16. Dvosobno stanovanje na naslovu Koprivnikova 

ulica 1, št. 10, v Mariboru (nezasedeno), v II. nad. v sku-
pni izmeri s kletjo 52,40 m2, k.o. 658 Koroška vrata, iden. 
št. stavbe 491 in posameznega dela št. 10, celotni ID 
znak 658-491-10, letnik 1960, tablica MO 26349.

a. Ogled stanovanja:10. 12. 2013 od 8. do 11. ure in 
11. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 47.500,00 EUR.
17. Dvosobno stanovanje na naslovu Gosposvetska 

cesta 40, št. 6, v Mariboru (nezasedeno), v I. nad., v sku-
pni izmeri s kletjo 70,70 m2, k.o. 658 Koroška vrata, iden. 
št. stavbe 652 in posameznega dela št. 7, celotni ID znak 
658-652-7, letnik 1961, tablica MO 26416.

a. Ogled stanovanja: 11. 12. 2013 od 8. do 11. ure 
in 12. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 54.000,00 EUR.
18. Dvosobno stanovanje na naslovu Shakespearo-

va ulica 10, št. 16 v Mariboru (nezasedeno), v III. nad., 
v skupni izmeri s kletjo 52,10 m2, k.o. 681 Pobrežje, iden. 
št. stavbe 1030 in posameznega dela št. 16, celotni ID 
znak 681-1030-16, letnik 1964, tablica MO 26422.

a. Ogled stanovanja: 12. 12. 2013 od 8. do 11. ure 
in 12. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 44.600,00 EUR.

19. Dvosobno stanovanje na naslovu Shakespearo-
va ulica 12, št. 17 v Mariboru (nezasedeno), v IV. nad., 
v skupni izmeri s kletjo 53,70 m2, k.o. 681 Pobrežje, iden. 
št. stavbe 1066 in posameznega dela št. 17, celotni ID 
znak 681-1066-17, letnik 1964, tablica MO 26431.

a. Ogled stanovanja: 12. 12. 2013 od 8. do 11. ure 
in 12. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 55.200,00 EUR.
20. Dvosobno stanovanje na naslovu Dvorakova 

ulica 6, št. 7, Maribor (nezasedeno), v III. nad., v sku-
pni izmeri s kletjo 77,30 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. 
stavbe 336 in posameznega dela št. 7, celotni ID znak 
659-336-7, letnik 1956, tablica MO 26519.

a. Ogled stanovanja: 13. 12. 2013 od 8. do 11. ure 
in 16. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 59.000,00 EUR.
21. Trisobno stanovanje na naslovu Regentova 

ulica 6, št. 35, Maribor (nezasedeno), v IV. nad., v sku-
pni izmeri s kletjo 69,50 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. 
stavbe 3432 in posameznega dela št. 35, celotni ID znak 
659-3432-35, letnik 1974, tablica MO 26568.

a. Ogled stanovanja: 10. 12. 2013 od 8. do 11. ure 
in 10. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 55.900,00 EUR.
22. Dvosobno stanovanje na naslovu Pregljeva 

ulica 11, št. 101, Maribor (nezasedeno), v PR, v skupni 
izmeri s kletjo 70,00 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stav-
be 2908 in posameznega dela št. 101, celotni ID znak 
659-2908-101, letnik 1952, tablica MO 26600.

a. Ogled stanovanja: 9. 12. 2013 od 8. do 11. ure in 
10. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 53.500,00 EUR.
23. Dvosobno stanovanje na naslovu Pregljeva 

ulica 11, št. 102, Maribor (nezasedeno), v PR, v skupni 
izmeri s kletjo 70,00 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stav-
be 2908 in posameznega dela št. 102, celotni ID znak 
659-2908-102, letnik 1952, tablica MO 26604.

a. Ogled stanovanja: 9. 12. 2013 od 8. do 11. ure in 
10. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 63.300,00 EUR.
24. Dvosobno stanovanje na naslovu Frankolovka 

ulica 1, št. 15, Maribor (nezasedeno), v III. nad, v skupni 
izmeri s kletjo 52,20 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stav-
be 1785 in posameznega dela št. 15, celotni ID znak 
659-1785-15, letnik 1961, tablica MO 26650.

a. Ogled stanovanja: 13. 12. 2013 od 8. do 11. ure 
in 13. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 47.300,00 EUR.
25. Dvosobno stanovanje na naslovu Dominkuševa 

ulica 4, št. 16, Maribor (nezasedeno), v V. nad, v skupni 
izmeri s kletjo 75,40 m2, k.o. 657 Maribor-Grad, iden. št. 
stavbe 783 in posameznega dela št. 116, celotni ID znak 
657-783-116, letnik 1957, tablica MO 26723.

a. Ogled stanovanja: 11. 12. 2013 od 8. do 11. ure 
in 12. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 60.600,00 EUR.
26. Dvosobno stanovanje na naslovu Dominkuševa 

ulica 4, št. 7, Maribor (nezasedeno), v IV. nad, v skupni 
izmeri s kletjo 75,50 m2, k.o. 657 Maribor-Grad, iden. št. 
stavbe 783 in posameznega dela št. 107, celotni ID znak 
657-783-107, letnik 1957, tablica MO 26727.

a. Ogled stanovanja: 11. 12. 2013 od 8. do 11. ure 
in 12. 12. 2013 od 12. do 15. ure.

b. Izklicna cena: 60.700,00 EUR.
Garaže:
1. Garaža št. 123 na naslovu Pesarska 5, Ljub ljana 

v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom 
1732-422-123, (prazno). Tablica MORS 30023.

a. Ogled garaže: 11. in 13. 12. 2013 od 9. do 10. ure.
b. Izklicna cena: 11.300,00 EUR.
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2. Garaža št. 65 na naslovu Pesarska 5, Ljub ljana 
v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom 
1732-422-65, (prazno). Tablica MORS 30045.

a. Ogled garaže: 11. in 13. 12. 2013 od 9. do 10. ure.
b. Izklicna cena: 11.300,00 EUR.
3. Garaža št. 107 na naslovu Pesarska 5, Ljub ljana 

v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom 
1732-422-107, (prazno). Tablica MORS 30007.

a. Ogled garaže: 11. in 13. 12. 2013 od 9. do 10. ure.
b. Izklicna cena: 11.300,00 EUR.
4. Garaža št. 103 na naslovu Pesarska 5, Ljub ljana 

v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom 
1732-422-103, (prazno). Tablica MORS 30003.

a. Ogled garaže: 11. in 13. 12. 2013 od 9. do 10. ure.
b. Izklicna cena: 11.300,00 EUR.
5. Garaža št. 79 na naslovu Pesarska 5, Ljub ljana 

v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom 
1732-422-79, (prazno). Tablica MORS 30066.

a. Ogled garaže: 11. in 13. 12. 2013 od 9. do 10. ure.
b. Izklicna cena: 11.300,00 EUR.
6. Garaža s posameznim delom št. 128 na naslovu 

Ambrožev trg 4, Ljub ljana v stavbi št. 367, k.o. 1727 Po-
ljansko predmestje z ID znakom 1727-367-128, (prazno).

a. Ogled garaže: 11. in 13. 12. 2013 od 11. do 
12. ure.

b. Izklicna cena: 8.300,00 EUR.
7. Garaža s posameznim delom št. 127 na naslovu 

Ambrožev trg 4, Ljub ljana v stavbi št. 367, k.o. 1727 Po-
ljansko predmestje z ID znakom 1727-367-127, (prazno).

a. Ogled garaže: 11. in 13. 12. 2013 od 11. do 
12. ure.

b. Izklicna cena: 8.300,00 EUR.
8. Garaža s posameznim delom št. 93 na naslovu 

Gradnikove brigade, Ljub ljana v stavbi št. 322, k.o. 2680 
Nove Jarše z ID znakom 2680-322-93, (prazno).

a. Ogled garaže: 11. in 13. 12. 2013 od 9. do 10. ure.
b. Izklicna cena: 10.600,00 EUR.
Zemljišča in objekti
A Poslovne nepremičnine, Gospodarska cona Oto-

vec v občini Črnomelj. k.o. Talčji vrh
Prodaja po sklopih (priloga skica na www.mors.si) 

razpolaganje s stvarnim premoženjem – 94. javna draž-
ba 19. 12. 2013

1. Sklop 4
Stavbno zemljišče parc. št. 2404/15 (z ID zna-

kom 1536-2404-15-0) njiva, v izmeri 343 m2, vinograd 
827 m2, pašnik, v izmeri 2.521 m2, pašnik, v izmeri 
942 m2, gozd, v izmeri 705 m2, parc. št. 5291/10 (z 
ID znakom 1536-5291-10-0), pot, v izmeri 123 m2 in 
parc. št. 2619/15 (z ID znakom 1526-2619-15-0), gozd, 
v izmeri 80 m2, vse k.o. 1536 Talčji vrh, (skupaj v izme-
ri 5.541 m2), v skupni vrednosti 28.900,00 EUR in ½ 
Sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema stavbno zemljišče, 
parc. št. 2404/12 (z ID znakom 1536-2404-12-0) njiva, 
v izmeri 650 m2, pašnik, v izmeri 2.014 m2, gozd, v izmeri 
58 m2, pot, v izmeri 23 m2, vse k.o. 1536 Talčji (skupaj 
2.745 m2), v vrednosti 5.570,00 EUR.

a. Izklicna cena: 34.500,00 EUR.
2. Sklop 5
Stavbno zemljišče s staro šolo (500 m2, letnik 1930) 

Tablica MO 10141, parc. št. 2404/11 (z ID znakom 
1536-2404-11-0), njiva, v izmeri 2.757 m2, njiva, v iz-
meri 461 m2, travnik, v izmeri 379 m2, pašnik, v izmeri 
307 m2, pašnik, v izmeri 2.670 m2, pot, v izmeri 225 m2, 
stavbišče, v izmeri 45 m2, stavbišče, v izmeri 222 m2, 
vse k.o. 1536 Talčji vrh, skupaj 7.066 m2, v skupni vre-
dnosti 36.125,00 EUR in ½ Sklopa 26a, dovozno pot, 
ki zajema stavbno zemljišče, parc. št. 2404/12 (z ID 
znakom 1536-2404-12-0) njiva, v izmeri 650 m2, pašnik, 
v izmeri 2.014 m2, gozd, v izmeri 58 m2, pot, v izmeri 

23 m2, vse k.o. 1536 Talčji (skupaj 2.745 m2), v vrednosti 
5.570,00 EUR.

a. Izklicna cena: 41.700, 00 EUR.
3. Sklop 12
Stavbno zemljišče z nadstreškom (275,40 m2, letnik 

1982,), parc. št. 2404/4 (z ID znakom 1536-2404-4-0), 
njiva, v izmeri 574 m2, njiva, v izmeri 701 m2, sadovnjak, 
v izmeri 222 m2, sadovnjak, v izmeri 404 m2, pašnik, 
v izmeri 525 m2, gozd, v izmeri 10.346 m2, pot, v izmeri 
36 m2 z objektom ID 1536-838, tablica MO 10150, vse 
k.o. 1536 Talčji vrh, (skupaj 12.808 m2).

a. Izklicna cena:70.100,00 EUR.
4. Sklop 13
Stavbno zemljišče s skladiščem (Trimo) (397,80 m2, 

letnik 1988), parc. št. 2404/5 (z ID znakom 1536-2404-5-0) 
njiva, v izmeri 601 m2, travnik, v izmeri 690 m2, travnik, 
v izmeri 1.913 m2, travnik, v izmeri 658 m2, travnik, 
v izmeri 1.866 m2, gozd, v izmeri 1.340 m2, z objektom 
št. 1536-840, tablice MO 10156, parc št. 5291/5 (z ID 
znakom 1536-5291-5-0), pot, v izmeri 323 m2, parc. 
št. 5334/6 (z ID znakom 1536-5334-6-0), pot, v izmeri 
288 m2, parc. št. 3394/6 (z ID znakom 1536-3394-6-0), 
pašnik, v izmeri 289 m2, parc. št. 2619/1 (z ID znakom 
1536-2619-1-0), njiva, v izmeri 436 m2, njiva, v izmeri 
298 m2, travnik, v izmeri 676 m2, gozd, v izmeri 414 m2, 
vse k.o. 1536 Talčji vrh, skupaj 9.792 m2.

a. Izklicna cena: 58.900,00 EUR.
5. Sklop 14
Stavbno zemljišče, parc. št. 2404/8 (z ID znakom 

1536-2404-8-0), pašnik, v izmeri 2.103, k.o. Talčji vrh.
a. Izklicna cena: 3.300,00 EUR.
6. Sklop 15
Stavbno zemljišče z glavno črpalno postajo 

(192,30 m2, letnik 1988), parc. št. 2404/9 (z ID znakom 
1536-2404-9-0), pašnik, v izmeri 3.082 m2, gozd, v iz-
meri 517 m2, z objektom št. 809, tablica MO 10148, parc 
št. 5291/7 (z ID znakom 1536-5291-7-0), pot, v izmeri 
237 m2, parc. št. 2619/7 (z ID znakom 1536-2619-7-0), 
gozd, v izmeri 1.141 m2 z objektom št. 810, vse k.o. 1536 
Talčji vrh, skupaj 4.977 m2.

a. Izklicna cena: 29.700,00 EUR.
7. Sklop 17
Stavbno zemljišče s črpalno postajo – delno 

(63 m2, letnik 1988) parc. št. 2619/8 (z ID znakom 
1536-2619-8-0), njiva, v izmeri 916 m2, njiva, v izmeri 
690 m2, gozd, v izmeri 1.233 m2, (skupaj 2.839 m2), št. 
objekta 808 tablica MO 10145, k.o. 1536 Talčji vrh.

a. Izklicna cena: 15.600,00 EUR.
8. Sklop 20
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/4 (z ID znakom 

1536-2619-4-0), njiva, v izmeri 553 m2, travnik, v izmeri 
278 m2, (skupaj 831 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. (po OPN 
na parceli predvidena čistilna naprava).

a. Izklicna cena: 4.400,00 EUR.
9. Sklop 21
Stavbno zemljišče z upravno stavbo (240,30 m2, 

letnik 1988, št. objekta 801, tablica MO 10153), parc. 
št. 2619/5 (z ID znakom 1536-2619-5-0), njiva, v izmeri 
422 m2, sadovnjak, v izmeri 428 m2, travnik, v izmeri 
3.549 m2, travnik, v izmeri 501 m2, gosp. poslopje, v iz-
meri 155 m2, (skupaj 5.055 m2), parkirišče s tablico MO 
št. 16707, k.o. 1536 Talčji vrh.

a. Izklicna cena: 42.300,00 EUR.
10. Sklop 22
Stavbno zemljišče s podzemnim skladiščem (v iz-

meri 409,80 m2 z objektoma št. 1144, s tablico MO 
10154), parc. št. 2619/10 (z ID znakom 1536-2619-10-0), 
sadovnjak, v izmeri 3.086 m2, k.o. 1536 Talčji vrh.

a. Izklicna cena: 45.600,00 EUR.
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11. Sklop 23
Stavbno zemljišče s teh. delavnico (155 m2, letnik 

1982) parc. št. 2619/12, njiva, v izmeri 50 m2, njiva, 
v izmeri 384 m2, sadovnjak, v izmeri 786 m2, sadovnjak, 
v izmeri 397 m2, (skupaj 1.617 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.

a. Izklicna cena: 19.975,00 EUR.
12. Sklop 25
Stavbno zemljišče s proti požarno postajo (80 m2, 

letnik 1982, z objektom št. 806, tablica MO 10143) parc. 
št. 2619/13 (z ID znakom 1536-2619-13-0) njiva, v izmeri 
1.648 m2, sadovnjak, v izmeri 2.077 m2, sadovnjak, v iz-
meri 695 m2 sadovnjak, v izmeri 1.959 m2, pot, v izmeri 
28 m2, stavbišče, v izmeri 57 m2, (skupaj 6.464 m2), k.o. 
1536 Talčji.

a. Izklicna cena 36.200,00 EUR.
B Stražnica
1. Nekdanja vojaška stražnica Rateče, k.o. 2167 

Rateče, parc. št. 1094/7, ID znak 2167-1094/7-0, v sku-
pni izmeri 1.341 m2, s stavbo št. ID 2167-36 in 2167-37.

a. Nepremičnina je prazna oseb in polna neuporab-
nih stvari, ki jih odstrani kupec.

b. Po potrdilu o namenski rabi je osnovna namenska 
raba (površine za obrambo) in podrobnejša namenska 
raba (površine za razpršene gradnje) do spremembe 
občinskega prostorskega akta.

c. V korist parc. št. 1094/7 je v zemljiški knjigi vknji-
žena stvarna služnost nujne poti po severnem delu parc. 
št. 1094/5 ob škarpi 3 m.

d. Ogled stražnice: (po predhodni najavi na tel. 
št. 041/397-954, kontakt Lesar Anton).

e. Izklicna cena 194.500,00 EUR.
III. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj boste 

lahko opravili ob terminih določenih ob posamezni ne-
premičnini. Na terenu bo dosegljiv Štefančič Vinko, 
tel. 05/728-01-20 za stanovanja na območju Ajdovšči-
ne Ilirske Bistrice in Rakeka, za stanovanje v Laškem 
Polona Kastelic, tel. 03/493-47-80 in za stanovanja 
na področju Dravograda, Kozine, Straže in garaž na 
Ambroževem trgu in Gradnikove brigade v Ljub ljani 
tel. 051/322-569, za garaže na Pesarski v Ljub ljani Ža-
gar Darko, tel. 051/690-901, za stanovanja v Mariboru 
je dosegljiv g. Kolarič tel. 041/805-345. Oglede drugih 
nepremičnin, pa boste lahko opravili po predhodni najavi 
na 041/397-954 Anton Lesar, kamor lahko pokličete tudi 
za dodatna vprašanja o lokaciji. Glede vprašanj samega 
poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-22-13 
od 1. 12. 2013 – do 18. 12. 2013 med 8. in 12. uro.

IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno 

kupljeno zato morebitne reklamacije ne bodo upošteva-
ne. Predpisane davčne dajatve za nezazidana stavbna 
zemljišča DDV v višini 22 % oziroma 2 % davek na pro-
met nepremičnin za stanovanja in zazidana stavbna 
zemljišča, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške no-
tarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR 

za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR 

za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno 

v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z naj-

ugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne 
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec za-
drži njegovo kavcijo.

5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji po-
ložiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski 
račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, 
sklic 11 19119-7141998-94000. Dražiteljem, ki na javni 
dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski 
račun.

6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se pla-
ča v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec 
izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se 
vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo 
RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-94000. 
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje 
v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan 

javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo 

do 18. 12. 2013 do 12. ure na naslov naročnika: RS 
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub-
ljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna 
dražba 19. 12. 2013« s pripisom na hrbtni strani ovojnice 
ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih 
dokumentov:

a. potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila 
razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno števil-
ko TRR računa za primer vračila kavcije,

b. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro naj-
več 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan 
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila 
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izja-
vlja, da ima plačane davke in prispevke);

c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da 
v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (ve-
lja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora pri-
ložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi ena-
kovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za 
slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more 
pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s  katero pod 
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v za-
dnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);

d. izpisek iz sodnega registra (samo za pravne ose-
be) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 
30 dni,

e. morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi,

f. osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, 
s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),

g. pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne po-
goje.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni 
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.

Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, 
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te.

8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziro-
ma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, 
morebiten e-naslov in telefonsko številko.

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

dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.

a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina proda-
na za izklicno ceno;

b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;



Stran 3222 / Št. 98 / 29. 11. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.

10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izva-
ja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13).

Javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena 

oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve prav-
nega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne izkazane stroške.

V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena pro-
daja bo potekala 19. 12. 2013, ob 11. uri, v prostorih Mini-
strstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 
1000 Ljub ljana.

Ministrstvo za obrambo

Št. 585/2013 Ob-4298/13

Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, 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) 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 raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem Občine Prevalje 
za leto 2013 objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine Občine Prevalje

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, matična št.: 
1357719000, ID št. za DDV: SI28520513.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1 Predmet javne dražbe je pozidano stavbno ze-

mljišče: parc. št. 89/6 – k.o. 885 – Poljana (ID znak 
885-89/6-0), gospodarsko poslopje 360 m2 in dvorišče 
784 m2.

Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 89/6, k.o. 
Poljana. V naravi gre za starejše gospodarsko poslopje, 
neto tlorisne površine 486,51 m2 in zemljišče, v izmeri 
784 m2, ob magistralni cesti v bližini cerkvenega objekta, 
ki je lepo dostopno po makadamski dovozni cesti priklju-
čeni na javno cesto. V objektu je bila izvedena instalacija 
vodovoda in elektrike, vendar ni več v funkciji. Prav tako 
je potreben priklop na kanalizacijo. Objekt sicer leži v ko-
munalno opremljenem okolju, na dobri lokaciji. Gospo-
darsko poslopje naj bi bilo zgrajeno leta 1827. Pritličen 
nepodkleten objekt je iz kamnitih obodnih zidov, prečnih 
obokov, obočni loki so opečni zidani. V etaži je izvedena 
lesena konstrukcija, ki je bila uporabljana kot senik. Po 
izjavah je bil leta 1961 na južni strani zgrajen prizidek, 
ki ima iz treh strani pozidane opečne obodne stene. 
Stropna in strešna konstrukcija sta leseni. Objekt se je 
uporabljal do leta 1990. Objekt je v slabem stanju, delno 
porušen. Na prizidku se je delno porušil strop, porušen 
je tudi del skednja. Betonska kritina na objektu je dotra-
jana in zamaka. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča, ki 
ga je izdal Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo 
Občine Prevalje, št. 3507-0264/2013-16, izhaja, da je po 
načelu pretežne namenske rabe, zemljišče opredeljeno 
kot območje za poselitev/ureditveno območje naselja.

Zemljišče se nahaja znotraj območij, ki so varovana 
s predpisi, ki urejajo območja ohranjanja narave in var-
stva kulturne dediščine.

Nepremičnina je obremenjena s:
– stvarno služnostjo za izgradnjo in vzdrževanje 

medkrajevnega optičnega TK kabla, v korist podjetja 

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub ljana, 
(ID pravice 11275955).

Izklicna cena: 29.500,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje davščin.
3. Najnižji znesek višanja: znesek višanja kupnine 

je 100,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-

nudil najvišjo ceno;
4.2 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za 

 uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dra-
žiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne 
bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil 
in ima Občina Prevalje pravico zadržati vplačano var-
ščino;

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

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

4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še davek na promet nepremičnin/davek na dodano vre-
dnost, 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 redni transakcijski račun Občine Prevalje, 
odprt pri Banki Slovenije, številka: 01375-0100010242, 
sklic na številko: 00722100, v 8 dneh od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkra-
tnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 16. 12. 2013, na 

sedežu Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, s pričetkom 
ob 14. uri.

Kandidati se bodo morali 30 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) in davčno številko, če se prijavi fizična 
oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščen-
ci pravnih oseb;

– Predloži številko transakcijskega računa in naziv 
banke, pri kateri je odprt račun, na katerega se neuspe-
lim dražiteljem vrne vplačana varščina brez obresti.

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.

7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem je-
ziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci mo-

rajo do pričetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 
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10 % izklicne cene, to je 2950,00 EUR, na redni transak-
cijski račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije,

– številka: 01375-0100010242, sklic na številko: 
00722100, z navedbo »plačilo varščine – parc. št. 89/6, 
k.o. Poljana«.

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 5 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.3 Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali 
ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetni nepremičnini in informa-
cije za ogled zemljišča dobijo interesenti na Občini Pre-
valje, Trg 2a, Prevalje, Oddelek za premoženjskopravne 
zadeve in urejanje prostora, tel. 02/82-46-134, kontaktna 
oseba je Žiga Berložnik, svetovalec.

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. 
Morebitne spore reši voditelj javne dražbe na dražbi 
sami.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za javno 
dražbo, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13).

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

Občina Prevalje

Št. 585/2013 Ob-4299/13

Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, 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) 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 raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem Občine Prevalje 
za leto 2013, objavlja

II. javno dražbo
za prodajo nepremičnine Občine Prevalje

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, matična št.: 
1357719000, ID št. za DDV: SI28520513.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1 Predmet javne dražbe je zazidano stavbno ze-

mljišče: parc. št. 205/12 – k.o. 884 – Farna vas (ID znak 
884-205/12-0) pot, v izmeri 81 m².

Zemljišče parc. št. 205/12, k.o. Farna vas, je v na-
ravi pot ob poslovnem objektu v delno komunalno ureje-
nem področju industrijske cone. Lega zemljišča je v rav-
nini. Po načelu pretežne namenske rabe je zemljišče 
opredeljeno kot območje za poselitev/ureditveno obmo-
čje naselja. Zemljišče se nahaja znotraj območij, ki so 
varovana s predpisi, ki urejajo območje varstva kulturne 
dediščine A04/Rimska cesta.

Nepremičnina je obremenjena s:
– stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slo-

venije, d.d. (ID pravice 11024906),
– stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slo-

venije, d.d. (ID pravice 11080014).
Izklicna cena: 2.827,65 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje davščin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 50 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-

nudil najvišjo ceno;
4.2 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 Občina Prevalje pravico zadržati vplačano varščino;

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

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

4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še davek na promet nepremičnin/davek na dodano vre-
dnost, 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 redni transakcijski račun Občine Prevalje, 
odprt pri Banki Slovenije, številka: 01375-0100010242, 
sklic na številko: 00722100 v 8 dneh od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkra-
tnem znesku.

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

dežu Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, s pričetkom ob 
10. uri.

Kandidati se bodo morali 30 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 ponud-
nika 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) in davčno številko, če se prijavi fizična 
oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščen-
ci pravnih oseb);

– Predloži številko transakcijskega računa in naziv 
banke, pri kateri je odprt račun, na katerega se neuspe-
lim dražiteljem vrne vplačana varščina brez obresti.

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.

7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem je-
ziku.
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8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča 
vplačati varščino, ki znaša 282,76 €, na redni transak-
cijski račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije,

– številka: 01375-0100010242, sklic na števil-
ko: 00722100, z navedbo »Plačilo varščine – parc. 
št. 205/12, k.o. Farna vas«.

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

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača 
kupnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetni nepremičnini in infor-
macije za ogled zemljišča dobijo interesenti na Občini 
Prevalje, Trg 2a, Prevalje, Oddelek za premoženjsko-
pravne zadeve in urejanje prostora, tel. 02/82-46-134, 
kontaktna oseba je Žiga Berložnik, svetovalec.

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 »vide-

no–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 naj-
višjo 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 javne 
dražbe, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).

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

Občina Prevalje

Št. 585/2013 Ob-4300/13

Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, na pod-
lagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju 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 samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 
in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Prevalje za leto 2013 objavlja

II. javno dražbo
za prodajo nepremičnine Občine Prevalje
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 

dražbe: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, matična št.: 
1357719000, ID št. za DDV: SI28520513.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet javne dražbe je zazidano stavbno ze-

mljišče:
parc. št. 205/13, k.o. 884 – Farna vas (ID znak 

884-205/13-0), pot, v izmeri 81 m².
Zemljišče parc. št. 205/13, k.o. Farna vas, je v na-

ravi pot ob poslovnem objektu v delno komunalno ure-
jenem področju industrijske cone. Lega zemljišča je 
v ravnini. Po načelu pretežne namenske rabe je zemlji-
šče opredeljeno kot območje za poselitev/ureditveno 

območje naselja. Zemljišče se nahaja znotraj območij, 
ki so varovana s predpisi, ki urejajo območje varstva 
kulturne dediščine A04/Rimska cesta.

Nepremičnina je obremenjena s:
– stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slo-

venije, d.d. (ID pravice 11024906),
– stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slo-

venije, d.d. (ID pravice 11080014).
Izklicna cena: 2.827,65 EUR
Navedena izklicna cena ne vključuje davščin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 50 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-

nudil najvišjo ceno;
4.2 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 Občina Prevalje pravico zadržati vplačano var-
ščino;

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

4.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po skleni-
tvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

4.5 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 zemlji-
ški knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na redni transakcijski 

račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije, šte-
vilka: 01375-0100010242, sklic na številko: 00722100 
v 8. dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziro-
ma izstavitve računa, v enkratnem znesku.

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

sedežu Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, s pričetkom 
ob 12. uri.

Kandidati se bodo morali 30 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 
plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis poobla-
stitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu 
ponudnika 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) in davčno številko, če se prijavi 
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in 
pooblaščenci pravnih oseb);

– predloži številko transakcijskega računa in naziv 
banke, pri kateri je odprt račun, na katerega se neu-
spelim dražiteljem vrne vplačana varščina brez obresti.

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



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 98 / 29. 11. 2013 / Stran 3225 

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

7.4 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 282,76 €, na redni transakcijski račun 
Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije,

– številka: 01375-0100010242, sklic na števil-
ko: 00722100, z navedbo »Plačilo varščine – parc. 
št. 205/13, k.o. Farna vas«.

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 5 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 in infor-
macije za ogled zemljišča dobijo interesenti na Občini 
Prevalje, Trg 2a, Prevalje, Oddelek za premoženjsko-
pravne zadeve in urejanje prostora, tel. 02/82-46-134, 
kontaktna oseba je Žiga Berložnik, svetovalec.

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 javne 
dražbe, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13).

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

Občina Prevalje

Št. 358-12/2013 Ob-4327/13

Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, 
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Načrta ravna-
nja z nepremičnim premoženjem Občina Beltinci za leto 
2013 objavlja,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Beltinci

1. Predmet javne dražbe so nepremičnine v zaselku 
Hraščice, kot sledi;

– zazidano stavbno zemljišče (parc. št. 2828/2, 
k.o. Gančani, na kateri se nahaja starejša stanovanjska 
hiša z gospodarskim poslopjem ter funkcionalnim zemlji-
ščem– dvoriščem) in

– nezazidani stavbni zemljišči (parc. št. 2828/1, 
parc. št. 2827/0, k.o. Gančani).
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Zap. 
št.

Katastrska 
občina

Parcelna 
številka Vrsta rabe Površina  

v m2
Namenska  

raba Izklicna cena

1 129-Gančani 2828/2
201 – stanovanjska stavba
203 – gospodarsko poslopje
211 – dvorišče

125
22

838

zazidano
stavbno 
zemljišče

16.753,78 €

2 129-Gančani 2828/1 107 – travnik 1131
nezazidano
stavbno 
zemljišče

6.236,95 €

3 129-Gančani 2827/0 107 – travnik 1042
nezazidano
stavbno 
zemljišče

5.746,20 €

Mimo nepremičnine parc. št. 2828/2, k.o. Gančani 
je speljana cesta, vodovodno omrežje in kanalizacijsko 
omrežje.

V skladu z Odlokom o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, 
št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09, 43/11, 37/13), je 
na predmetnem območju dovoljena gradnja objektov za 
opravljanje mešane dejavnosti (stanovanja, poslovne 
in servisne dejavnosti, mirna obrt), servisne in oskrbne 
dejavnosti ter kmetijske dejavnosti.

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

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

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od iz-
klicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplača-
no na transakcijski račun Občine Beltinci štev. IBAN 
SI56 0120 2010 0011 541 (Banka Slovenije Ljub ljana), 
z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremič-
nin – Hraščice«,

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Občina Beltinci lahko na podlagi tega razpisa 
postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla 
brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

11. Javna dražba bo 16. 12. 2013 ob 13. uri, v sejni 
sobi Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci. 
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12).

12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepre-
mičninah lahko dobijo interesenti na Občini Beltin-
ci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, soba št. 3 ali po 
tel. 02/541-35-41 (kontaktna oseba Tatjana Trstenjak).

Občina Beltinci

Št. 478-0076/2009 Ob-4328/13

Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, 
na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 
55/09) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 
55/09, 100/09 in 49/10), ki se uporabljata na podlagi 
tretjega odstavka 41. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11 in 75/12) in na podlagi dne 26. 3. 2013 
sprejetega Letnega načrta razpolaganja s stvarnim pre-
moženjem Občine Tolmin za leto 2013, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine v k.o. Most na Soči
1) Predmet prodaje je stavbno zemljišče na parceli 

št. 614/83 gozd, v izmeri 960 m2, k.o. 2246 Most na Soči, 
ID znak: 2246 – 614/83 – 0, ID 5275980.

2) Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne draž-
be: prodaja stvarnega premoženja.

3) Izklicna cena za stavbno zemljišče je 
14.900,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je 500,00 EUR.

4) Varščina za stavbno zemljišče je 1490,00 EUR.
5) V elektronski zemljiški knjigi Vrhovnega sodišča 

Republike Slovenije na parceli št. 614/83, k.o. Most na 
Soči niso vpisane stvarne služnosti ali druga bremena.

6) Opis stavbnega zemljišča:
Parcela št. 614/83, k.o. Most na Soči je na osa-

mljeni lokaciji pri naselju Stopec v bližini novozgrajene 
stanovanjske hiše Bača pri Modreju 5/e. Parcela je za-
hodno od navedene stanovanjske hiše. Med obstoječo 
povezovalno potjo in parcelo, ki se prodaja, je še ena 
parcela. Parcela, ki se prodaja, nima neposrednega 
dostopa z javne poti. Parcela je poraščena z listnatim 
drevjem. V spodnjem, južnem delu je položna, nato 
prehaja v strmo pobočje. Na tem zemljišču je gradnja 
možna, če bi kupec, za ta namen, v skladu z veljavno 
zakonodajo, pridobil pravico graditi tudi na delih sose-
dnjih parcel.

7) Način, kraj in čas dražbe:
Javna dražba bo ustna, na sedežu Občine Tolmin 

v Tolminu, Ulica padlih borcev 2. Postopek se bo začel 
v torek, dne 17. 12. 2013, in sicer ob 9. uri.
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8) Udeležba na javni dražbi in pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo tisti dražitelji, ki 

lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji 
(državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, 
ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela 
vzajemnosti), in, ki najpozneje do začetka postopka 
javne dražbe osebno ali po pooblaščencu prijavijo svojo 
udeležbo in predložijo:

a) dokazilo o pravočasno plačanem znesku varšči-
ne za zemljišče in priloženo številko osebnega transak-
cijskega računa za primer vračila varščine,

b) fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične ose-
be) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih 
oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne 
osebe in samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni 
na dan dražbe),

c) davčno številko oziroma ID številko za DDV,
d) matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) 

oziroma EMŠO (fizične osebe) in
e) notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje 

na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblašče-
nec.

Na javni dražbi kot dražitelj ne more sodelovati ose-
ba, navedena v 40. členu Uredbe o stvarnem premože-
nju države, pokrajin in občin, to je cenilec, člani komisije 
oziroma oseba, ki vodi javno dražbo in z njimi povezane 
osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lah-
ko zbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki 
vodi javno dražbo).

Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse 
pravilne in pravočasne prijave.

Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo 
po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začet-
kom dražbe.

9) V izhodiščni vrednosti nepremičnin niso vključeni 
stroški cenitev in davek na dodano vrednost po stopnji 
22 % ter stroški v zvezi s prenosom lastninske pravice, 
ki jih mora kupec plačati po sklenitvi prodajne pogod-
be oziroma pred vpisom lastninske pravice v zemljiško 
knjigo.

10) Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu 
ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno nad 
izklicno ceno.

11) Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje 
dan pred začetkom postopka javne dražbe plačati var-
ščino, navedeno v tem razpisu na enotni zakladni račun 
št. 01328 – 0100014970 Proračun Občine Tolmin. Var-
ščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana 
v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni 
po končani dražbi.

12) Plačilni pogoji:
Kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo ce-

lotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, 
rok plačila je 30 dan po sklenitvi prodajne pogodbe ozi-
roma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, 
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 
Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine 
v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varšči-
na zadržana.

13) Dodatni pogoji:
a) Nakup zemljišča se opravi po sistemu “videno – 

kupljeno”, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne 
napake nepremičnine.

b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s pro-
dajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku dražbe.

c) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po končani javni 
dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal 
kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, 
varščina pa zapade v korist Občine Tolmin.

d) Prodajalec bo izročil nepremičnino v last in po-
sest, izdal zemljiško knjižno dovolilo in predlagal vknjiž-
bo lastninske pravice takoj po plačilu celotne kupnine, 
javnih dajatev in stroškov. Vsa zemljiško knjižna opravila 
si pridrži prodajalec.

14) Pravila dražbe:
a) Dražbo vodi od župana pooblaščeni uslužbenec 

ali za ta postopek imenovana komisija, dražba je ustna. 
Draži lahko tisti, ki je do začetka postopka dražbe plačal 
varščino, navedeno v tej objavi in to dokazal s pisnim 
potrdilom.

b) Pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko 
overjeno pooblastilo.

c) Izklicna vrednost zemljišča oziroma vsaka nadalj-
nja cena, se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev 
javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izkli-
cem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izkli-
cana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi 
javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bilo 
zemljišče prodano in pozove kupca k podpisu pogodbe.

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

e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno 
nad izklicno ceno.

f) Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno 
ceno, je zemljišče prodano za izklicno ceno.

g) Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 
ceno, zemljišče ni prodano, če eden ne zviša cene.

h) Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, 
se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa.

i) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 
morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe.

j) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvar-
nem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10).

15) Župan Občine Tolmin oziroma pooblaščeni 
uslužbenec oziroma komisija, ki vodi dražbo, lahko s so-
glasjem župana ustavi postopek prodaje zemljišča do 
sklenitve pravnega posla. V tem primeru Občina Tolmin 
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za 
prevzem razpisne dokumentacije ter morebitno vplača-
no varščino, brez obresti.

16) Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije 
so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Tolmin 
v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Mi-
ran Mavri) ali 05/381-95-18 (Simčič Davor), lahko tudi 
po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si ali 
davor.simcic@tolmin.si.

Ogled nepremičnine je možen po dogovoru.
Občina Tolmin

Št. 478-0060/2007-09 Ob-4331/13

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Ra-
dlje ob Dravi, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Letnega načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje 
ob Dravi za leto 2013, objavlja

javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 
2360 Radlje ob Dravi, matična št.: 5881811, ID za DDV: 
SI12310727.
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2. Predmet javne dražbe in izklicna cena:
Predmet javne dražbe so nezazidana stavbna ze-

mljišča na Hmelini v Radljah ob Dravi, namenjena za 
individualno stanovanjsko gradnjo. Nepremičnini s parc. 
št. 161/13 in 161/14 sta v celoti komunalno opremljeni, 
preostale pa delno. Izgradnja preostanka komunalne 
infrastrukture je v teku in bo zaključena najkasneje v letu 
2014, zaradi česar se zemljišča prodajajo kot komunal-
no urejena. Za vsa zemljišča je pridobljeno pravnomoč-
no enotno gradbeno dovoljenje. Projektna dokumenta-
cija ni všteta v ceno in jo plača kupec.

Parc. št. 161/13, v izmeri 625 m2, izklicna cena 
33.728,00 EUR; parc. št. 161/14, v izmeri 631 m2, iz-
klicna cena 33.980,00 EUR; parc. št. 161/22, v izmeri 
585 m2, izklicna cena 32.010,00 EUR; parc. št. 161/26, 
v izmeri 656 m2, izklicna cena 38.639,00 EUR, vse par-
cele ležijo v k.o. Radlje ob Dravi.

Izklicna cena ne vsebuje davka na dodano vre-
dnost, ki ga plača kupec.

3. Najnižji znesek njenega višanja: najnižji znesek 
višanja izklicne cene za nezazidana stavbna zemljišča 
je 200,00 EUR.

4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora 
biti sklenjena v 15 dneh po opravljeni javni dražbi.

5. Način in rok plačila kupnine:
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati 60 % kupni-

ne v roku 30 dni od podpisa pogodbe, preostalih 40 % 
pa najkasneje do 30. 9. 2014. Plačilo celotne kupnine 
v navedenem roku, je bistvena sestavina pogodbe. Če 
kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku, lahko 
prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti ali od-
stopi od pogodbe in zadrži varščino.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice 
(overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), ka-
kor tudi DDV, plača kupec.

6. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v četrtek, 19. decembra 2013, 

na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska 
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, soba 313/III, s pričetkom 
ob 11. uri. Javna dražba bo potekala za vsako posame-
zno nepremičnino po vrstnem redu, kot so navedene 
v 2. točki te objave.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred pričetkom 
dražbe izkazati z dokazili iz 9. točke te objave.

7. Višina varščine:
Dražitelji morajo plačati varščino v višini 

4.000,00 EUR (za draženje posamezne nepremič-
nine neodvisno od parc. št.) na račun prodajalca 
št. 01301-0100010958 odprt pri Banki Slovenije, z na-
vedbo »plačilo varščine za javno dražbo – Hmelina«, 
najkasneje do srede, 18. 12. 2013, do 12. ure.

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.

Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec zadrži že plačano varščino.

8. Dodatne informacije in ogled
Podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in 

podatke o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti 
na sedežu Občine Radlje ob Dravi, tel. 02/887-96-35, 
kontaktna oseba Nadja Volmajer – Bezjak.

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z ne-
premičninami je možen po predhodnem dogovoru.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje 

pravne ali fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postanejo 

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 notarsko overjeno pooblastilo, ki se mora 
nanašati na predmet javne dražbe, če v imenu ponudni-
ka na javni dražbi draži njegov pooblaščenec;

– predloži izpisek iz poslovnega registra (pravne 
osebe) oziroma izvirnik osebnega dokumenta (fizične 
osebe).

Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in 
pravočasne prijave.

Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
10. Pravila javne dražbe:
– nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-ku-

pljeno«,
– na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 

ceno,
– dražitelj, ki ni uspel pri dražbi posamezne ne-

premičnine, lahko sodeluje pri javni dražbi naslednjih 
nepremičnin,

– javna dražba za posamezno nepremičnino je kon-
čana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto 
najvišjo ponudbo,

– ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati dokler zapisnik o poteku dražbe ni končan.

Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji 
nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom, oziroma 
lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve 
pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino 
brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni stra-
ni Občine Radlje ob Dravi, www.radlje.si in v Uradnem 
listu RS.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 4780-148/2013-49 Ob-4346/13

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

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

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

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je nezazidano zemljišče: 

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

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

Nepremičnina je obremenjena z nepravo stvarno 
služnostjo za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje 
in pripadajočo infrastrukturo v korist podjetja Telekom 
Slovenije d.d.in na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvar-
ne služnosti na nepremičnini parc. št. 361/2, k.o. Zgornja 
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Šiška z dne 21. 12. 2009, služnostna pravica prekopa in 
izgradnje, stalnega vzdrževanja in obnavljanja plinovo-
dnega priključka v dolžini 28,23 m, širini 1,5 m v skupni 
površini 42 m2, vključno z dostopom za vzdrževanje, po-
pravila in rekonstrukcijo, v obsegu razvidnem iz 3. člena 
te pogodbe v korist služnostnega upravičenca za čas 
obstajanja plinskega priključka na predmetnem zemlji-
šču za dobo 30 let v korist Raiffeisen Leasing d.o.o., 
Tivolska 30, Ljub ljana.

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

dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je solastniški delež 

4864/4968 celote (98 % celote) nezazidanega stavbne-
ga zemljišča in nezazidano stavbno zemljišče (376/80): 
parc. št. 393/73 (ID znak 1722-393/73-0) njiva, v izmeri 
320 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/74 
(ID znak 1722-393/74-0) njiva, v izmeri 302 m2, k.o. 
1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/75 (ID znak 
1722-393/75-0) njiva, v izmeri 247 m2, k.o. 1722-Trno-
vsko predmestje, parc. št. 393/76 (ID znak 1722-393/76-0) 
njiva, v izmeri 226 m2, k.o. 1722-Trnovsko predme-
stje, parc. št. 393/77 (ID znak 1722-393/77-0) njiva, 
v izmeri 300 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. 
št. 393/78 (ID znak 1722-393/78-0) njiva, v izmeri 
187 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/79 
(ID znak 1722-393/79-0) njiva, v izmeri 25 m2, k.o. 
1722-Trnovsko predmestje in parc. št. 376/80 (ID znak 
1722-376/80-0) njiva, v izmeri 322 m2, k.o. 1722-Trno-
vsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcela opredeljena v enoti urejanja prostora TR-1, z na-
membnostjo SSse – pretežno eno in dvostanovanjske 
površine.

Izklicna cena: 464.363,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na 

dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je solastniški delež 

4864/4968 celote (98 % celote) nezazidanega stavbne-
ga zemljišča: parc. št. 393/71 (ID znak 1722-393/71-0) 
njiva, v izmeri 368 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, 
parc. št. 393/72 (ID znak 1722-393/72-0) njiva, v izmeri 
453 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/80 
(ID znak 1722-393/80-0) njiva, v izmeri 16 m2, k.o. 
1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/81 (ID znak 
1722-393/81-0) njiva, v izmeri 14 m2, k.o. 1722-Trno-
vsko predmestje, parc št. 393/82 (ID znak 1722-393/82-0) 
njiva, v izmeri 12 m2, k.o. 1722-Trnovsko predme-
stje, parc. št. 393/83 (ID znak 1722-393/83-0) nji-
va, v izmeri 11 m2, k.o. 1722-Trnovsko predme-
stje, parc. št. 393/84 (ID znak 1722-393/84-0) njiva, 
v izmeri 9 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. 
št. 393/85 (ID znak 1722-393/85-0) njiva, v izmeri 
7 m2, parc. št. 393/86 (ID znak 1722-393/86-0) njiva, 
v izmeri 6 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. 
št. 393/87 (ID znak 1722-393/87-0) njiva, v izmeri 
4 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/88 
(ID znak 1722-393/88-0) njiva, v izmeri 2 m2, k.o. 
1722-Trnovsko predmestje in parc. št. 393/89 (ID znak 
1722-393/89-0) njiva, v izmeri 1 m2, k.o. 1722-Trno-
vsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcela opredeljena v enoti urejanja prostora TR-1, z na-

membnostjo SSse – pretežno eno in dvostanovanjske 
površine.

Izklicna cena: 216.604,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na 

dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je solastniški delež 

4864/4968 celote (98 % celote) nezazidanega stavbne-
ga zemljišča: parc. št. 393/64 (ID znak 1722-393/64-0) 
njiva, v izmeri 255 m2, k.o. 1722-Trnovsko predme-
stje, parc. št. 393/65 (ID znak 1722-393/65-0) nji-
va, v izmeri 241 m2, k.o. 1722–Trnovsko predme-
stje, parc. št 393/66 (ID znak 1722-393/66-0) nji-
va, v izmeri 241 m2, k.o. 1722–Trnovsko predme-
stje, parc. št. 393/67 (ID znak 1722-393/67-0) njiva, 
v izmeri 222 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. 
št. 393/68 (ID znak 1722-393/68-0) njiva, v izmeri 
232 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/69 
(ID znak 1722-393/69-0) njiva, v izmeri 332 m2, k.o. 
1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/70 (ID znak 
1722-393/70-0) njiva, v izmeri 313 m2, k.o. 1722–Trno-
vsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcela opredeljena v enoti urejanja prostora TR-1, z na-
membnostjo SSse – pretežno eno in dvostanovanjske 
površine.

Izklicna cena: 440.404,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na 

dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine za predmet javne 

dražbe pod št. 2.1. je 200,00 EUR, za predmet javne 
dražbe pod št. 2.2. do 2.4. pa 10.000,00 EUR.

4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba za predmet javne dražbe 

pod št. 2.2. do 2.4. bo sklenjena v obliki notarskega 
zapisa;

4.2 Nepremičnine pod točko 2.1. do 2.4. bodo pro-
dane dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;

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

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

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

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

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana odprtega pri Banki Slovenije 
številka: 01261-0100000114 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 17. 12. 2013 na se-

dežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
Klub 15, s pričetkom ob:
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– 10. uri, za zemljišče parc. št. 361/2, k.o. Zgornja 
Šiška,

– 11.30 za zemljišče pod točko 2.1., v k.o. Trno-
vsko predmestje,

– 12. uri za zemljišča pod točko 2.2., v k.o. Trno-
vsko predmestje,

– 12.30 za zemljišča pod točko 2.3., v k.o. Trno-
vsko 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).

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

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

7.3 Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičen-

ci morajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča 
vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na po-
dračun enotnega zakladniškega računa Mestne ob-
čine Ljub ljana, odprtega pri Banki Slovenije, številka: 
01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z na-
vedbo »plačilo varščine – parc. št. 361/2, k.o. Zgornja 
Šiška« oziroma »plačilo varščine – parc. št. 393/73 idr, 
k.o. Trnovsko predmestje«, oziroma »plačilo varščine – 
parc. št. 393/71 idr, k.o. Trnovsko predmestje« oziroma 
plačilo varščine – parc. št. 393/64, k.o. Trnovsko pred-
mestje«.

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, informacije za 
zemljišča pod točko 2.2. do 2.4. pa pri Škulj Gregorju, 
tel. 01/306-11-45.

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).

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. 900-11/2013-337 Ob-4349/13

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 pro-

stor št. 202 v drugem nadstropju objekta, v skupni iz-
meri 131,00 m2, v stavbi na naslovu Rimska 8, v Ljub-
ljani, z id oznako nepremičnine 1721-257-8, v k.o. 1721 
– Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in 
prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne ob-
čine Ljub ljana za leto 2013.

Izklicna cena: 200.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 9 

v pritličju objekta, v skupni izmeri 163,16 m2, v stavbi na 
naslovu Gosposvetska cesta 12, v Ljub ljani, z id ozna-
ko nepremičnine 1725-273-9, v k.o. 1725 – Ajdovščina. 
Nepremičnina je v času prodaje zasedena z uporabni-
kom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji 
nepremičnine za določen čas. Kupec bo z dnem pod-
pisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti naje-
modajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja 
v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te 
prodaje. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2013.

Izklicna cena: 293.700,00 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;
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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 15 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 15 dni od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, 
v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 17. 12. 2013, na se-

dežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
Klub 15, s pričetkom ob 10.30, po naslednjem vrstnem 
redu:

– poslovni prostor št. 202, na naslovu Rimska 8, 
ob 10.30,

– poslovni prostor št. 9, na naslovu Gosposvetska 
cesta 12, ob 11. uri.

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

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

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

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

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

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

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

7.2. 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 
in tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: marina.an-
zur@Ljub ljana.si, kontaktna oseba je Marina Anžur in 
elektronski naslov: mihaela.siker@Ljub ljana.si, kontak-
tna oseba je Mihaela Topolovec Šiker.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem do-
govoru.

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

no–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. 030/2013 Ob-4288/13

Svet Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem 
Maribor, Zagrebška c. 18, Maribor, objavlja na podlagi 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in vse naslednje 
dopolnitve, popravki in spremembe) in na osnovi skle-
pa, sprejetega na seji Sveta VSGT Maribor, dne 7. 11. 
2013, razpis za:

direktorja/ico Višje strokovne šole za gostinstvo 
in turizem Maribor.

Razpisni pogoji:
– splošni pogoji za imenovanje iz 53. člena Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 
65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), ki so: 
veljaven naziv predavatelja višje šole, najmanj pet let 
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,

– posebni pogoji: pedagoške in organizacijske spo-
sobnosti, vodstvene sposobnosti, dobro poznavanje go-
stinske in turistične dejavnosti ter mednarodne referen-
ce, predložitev programa vodenja šole.

Čas imenovanja: mandat imenovanega direktor-
ja/ice traja pet let.

Rok sprejemanja prijav: pisne prijave z življenje-
pisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter program 
svojega vodenja šole sprejema Višja strokovna šola za 
gostinstvo in turizem Maribor, 14 dni po objavi razpisa 
(pravočasna prijava je tista, ki bo na naveden naslov 
prispela do 15. ure, 13. 12. 2013 ali bo najkasneje tega 
dne poslana po pošti priporočeno, s pripisom: »Prijava 
na javni razpis – Ne odpiraj!«). Svet šole bo obravnaval 
le pravočasne in ustrezno označene prijave. Nepopolne 
in nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene 
v izbirni postopek.

Rok obveščenosti o imenovanju: prijavljeni kandi-
dati bodo o imenovanju obveščeni v roku 4 mesecev od 
objave razpisa.

Višja strokovna šola za gostinstvo  
in turizem Maribor

 Ob-4330/13

Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o., Sp. Hajdina 17, 
2250 Ptuj, na podlagi 17. člena Pravilnika Perutninarske 
zadruge Ptuj z.o.o. Sp. Hajdina 17, 2250 Ptuj razpisuje 
delovno mesto:

– direktorja za obdobje štirih let s polnim de-
lovnim časom.

Za direktorja zadruge je lahko imenovana oseba, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima najmanj višjo ali visoko šolsko izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– predložen program dela.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite 

na naslov: Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o., Sp. Hajdi-
na 17, 2250 Ptuj, z oznako »Za razpis«.

Razpisni rok je 8 dni po objavi razpisa.
Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o.

Razpisi delovnih mest
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Št. 35400-1/2013 Ob-4293/13

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNa-
črt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12 in 57/12), enajste alineje prvega odstavka 25. čle-
na Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljske-
ga javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 
in 20/13) ter prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev 
poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javne-
ga sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani: 
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljeva-
nju: splošni pogoji poslovanja), Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja

spremembe
javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb 

50PO13
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13 

(Uradni list RS, št. 10/13) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 1. B. točke (»B) Zmanjšanje onesnaževa-

nja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) 
za naslednje namene:«) se spremeni tako, da se v celoti 
črta alineja 4) »nakup vozil za prevoz tovora z vgraje-
nim EURO 6 motorjem«.

Za prvim odstavkom točke 2. d) (»d) Zavarovanje 
kredita«) se doda drugi odstavek, ki se glasi: »Kadar je 
kreditojemalec občina, za zavarovanje vračila kredita 
zadoščajo štiri bianco menice s pooblastilom za izpol-
nitev.«

V besedilu 11. točke (»11. Rok in način prijave) se 
datum »30. 11. 2013« nadomesti z datumom »30. 6. 
2014«.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 1940 Ob-4333/13

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne 

rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, telefon 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin.
b) Kraj: Maribor, Tržaška cesta 39, parc. št. 2909/0, 

k.o. Ob železnici.
c) Vrsta nepremičnine: skladiščni prostori s pripa-

dajočim zemljiščem v deležu 38/1000.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno 

- kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepre-
mičnin in stroške prepisa, plača kupec.

e) Predkupna pravica: občina.
Izhodiščna cena je 76.000,00 EUR.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-

nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobene-

ga ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je 
dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogod-
be na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 
29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Višina varščine:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 18. 12. 
2013 do 9. ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Mariboru – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 18. 3. 2014.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno od-

piranje ponudb bo dne 18. 12. 2013, ob 9.15, v sejni 
sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije  
za blagovne rezerve

Št. 1941 Ob-4334/13

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin.
b) Kraj: Solčava, Solčava 12a, parc. št. 503/5 in 

503/6, k.o. Solčava.
c) Vrsta nepremičnine: bencinski servis z vgrajeni-

mi podzemnimi rezervoarji s pripadajočim zemljiščem, 
v deležu 57/100.

d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- 
kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepre-
mičnin in stroške prepisa, plača kupec.

Druge objave
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e) Predkupna pravica: občina.
Izhodiščna cena je 52.041,00 EUR.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-

nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobene-
ga ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je 
dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogod-
be na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 
29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 18. 12. 
2013, do 9 ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Solčavi – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 18. 3. 2013.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpi-

ranje ponudb bo dne 18. 12. 2013 ob 9.30, v sejni sobi, 
VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Št. 478-0079/2012-18 Ob-4345/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter Sklepa 
Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št. 381, 
z dne 30. 1. 2013, Občina Ravne na Koroškem objavlja

poziv
za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, 
MŠ:5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 
Ravne na Koroškem.

2. Predmet prodaje je nepremičnina, stanovanjska 
hiša, na naslovu Javornik 10, Ravne na Koroškem v sta-
novanjsko površino 157 m2, s pripadajočimi zemljiškimi 
parcelami št. 190/0, št. 191/0 in št. 192/2, k.o. 882 – 
Ravne, v skupni izmeri 821 m2.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbi-
ranja ponudb, je prodaja.

4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplača-
ni varščini v višini 10 % ponujene cene. Varščina se 
nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gač-
nikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun 
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina za nakup 
stanovanjske hiše Javornik 10 – javno zbiranje ponudb«.

5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega ra-
čuna, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti 
potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene 
ter natančno navesti ponujeno ceno.

– Ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje 
v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti 
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako »Ponud-
ba za nakup stanovanjske hiše Javornik 10 – Ne odpi-
raj«. Ponudbo lahko zainteresirani ponudniki dostavijo 
osebno v sprejemni pisarni ali s priporočeno pošiljko 
na navedeni naslov. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen naslov pošiljatelja.

– Z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku 
15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo 
pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko 
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali pa prodajalec 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko proda-
jalec zadrži varščino.

6. Izhodiščna cena za nepremičnino kot celoto zna-
ša 86.000,00 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun 
Občine Ravne na Koroškem št. 01303-0100009987, 
z navedbo »kupnina za stanovanjsko hišo – Javornik 
10«.

7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca 
postopka javnega zbiranja ponudb.

9. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega 
razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek 
prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega 
ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko 
samo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
dokumentacije.

10. Ostale določbe:
– kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom la-

stništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa 
lastninske pravice v zemljiško knjigo) in stroške cenitve;

– nepremičnina se prodaja po načelu videno – ku-
pljeno;

– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake 
ali višje od izhodiščne cene;

– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih poga-
jaj z najugodnejšimi ponudniki;

– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo 
županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim 
ponudnikom;

– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 
8 dni od javnega odpiranja ponudb;

– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta 
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh 
od prejema sklepa o izboru.

11. Informacije o predmetu prodaje, za namen obli-
kovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo 
v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 
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11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 
17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure 
pri Ireni Došen, na tel. 02/821-60-36. Ogled je možen 
na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: 
irena.dosen@ravne.si

12. Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 12. 2013 ob 
11. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

Občina Ravne na Koroškem

 Ob-4350/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Šte-
fanova 5, 1000 Ljub ljana in Bolnišnica Topolšica, To-
polšica 61, 3326 Topolšica, na podlagi drugega od-
stavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni 
list RS, št. 86/10), objavljata

javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanj

I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana.

Upravljavec in organizator: Bolnišnica Topolšica, 
Topolšica 61, 3326 Topolšica.

II. Opis predmeta prodaje: stanovanje, stanovanjski 
del št. 6, v izmeri 45,04 m2, ki se nahaja v poslovno sta-
novanjskem objektu na naslovu Topolšica 68 z identifi-
kacijsko št. 242, parcelna št. 1329/13, v izmeri 262 m2, 
k.o. Topolšica.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega 
zbiranja ponudb:

1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnine: 26.200,00 EUR.
3. Ponudbo lahko oddajo vse zainteresirane pravne 

oziroma fizične osebe, ki resnost svoje ponudbe izkaže-
jo s plačilom varščine v višini 10 % izklicne cene na pod-
račun izvrševanja proračuna Republike Slovenije TRR: 
01100-6300109972, sklic: 18 27111-7200013-22292013. 
Kopijo potrdila o vplačani varščini priložijo ponudbi.

4. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja na hrbtni 
strani ovojnice) morajo prispeti oziroma biti vročene 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Javna ponud-
ba«, najkasneje do dne 18. 12. 2013 do 10. ure na na-
slov: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, 
Komisija za izvedbo postopka prodaje.

5. Ponudbe ne morejo podati člani komisije in z nji-
mi povezane osebe.

6. Način in rok plačila kupnine: s kupcem, tj. najugo-
dnejšim ponudnikom bo podpisana pogodba najkasneje 
v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Plačilo kupnine sledi 
v 8. dneh po podpisu pogodbe, oziroma prvega obroka 
kupnine, po v pogodbi dogovorjenih obrokih, na podra-
čun izvrševanja proračuna Republike Slovenije TRR: 
01100-6300109972, sklic: 18 27111-7200013-22292013, 
pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Kupec 
se s pogodbo zaveže poravnati tudi prometni davek.

7. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen 
v 6. točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od po-
godbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima 
lastnik – prodajalec pravico odstopiti od pogodbe ozi-
roma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega 
roka za izpolnitev.

IV. Pogoji za sodelovanje v postopku prodaje po 
metodi javnega zbiranja ponudb

Pravne osebe morajo ponudbi predložiti:
– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih 

oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, tele-

fonska številka in e-mail,

– pooblastilo za zastopanju pravne osebe,
– ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za 

podpis pogodbe, njeno telefonsko številko in fotokopijo 
osebne izkaznice (obe strani),

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila 

varščine.
Fizične osebe morajo v ponudbi predložiti:
– ime in priimek,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, tele-

fonska številka in e-mail,
– fotokopijo osebne izkaznice (obe strani),
– fotokopijo davčne številke,
– številko osebnega računa za potrebe vračila var-

ščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, 

poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za 
podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overje-
nim pooblastilom.

V. Postopek:
1. Odpiranje ponudb bo izvedla Komisija za izvedbo 

postopka prodaje stanovanj (v nadaljevanju: komisija). 
Odpiranje ponudbo bo javno. Potekalo bo v 4. nadstro-
pju PV Center starejših Zimzelen, Topolšica 78, 3326 
Topolšica, dne 19. 12. 2013 ob 10. uri.

2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo kot kri-
terij upoštevana najvišja ponujena kupnina. V primeru 
več najugodnejših ponudb, se bodo s ponudniki izvedla 
dodatna pogajanja o ceni. Objava javnega poziva za 
zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naj-
ugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za 
stanovanje, ki je predmet tega poziva.

3. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila prodajna 
pogodba. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne 
pogodbe v roku 5 dni od povabila k podpisu pogodbe, 
bo postopek javnega povabila razveljavljen, vplačana 
varščina pa zadržana.

4. Morebitne imetnike predkupne pravice na pred-
metnih nepremičninah se pozove, da v roku 15. dni 
od objave ponudbe pisno obrazložijo, ali svojo pravico 
uveljavljajo ali ne. Kolikor komisija pisnih obrazložitev 
ne prejme, se domneva, da se predkupne pravice na 
uveljavljajo.

V primeru utemeljeno izkazane predkupne pravice, 
se postopek ustavi.

Že vplačane varščine se ponudnikom v navedenem 
primeru povrnejo.

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, lahko 
do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi.

VI. Drugo:
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek prodajne 

pogodbe na sedežu Bolnišnice Topolšica po e-mailu ali 
po pošti.

Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na 
sedežu Bolnišnice Topolšica.

Kontaktna oseba je Janez Sevčnikar, 
tel. 031/783-770 in je dosegljiv vsak delovni dan od dne-
va objave do dneva oddaje ponudb, med 8. in 12. uro.

Ministrstvo za zdravje in Bolnišnica Topolšica

 Ob-4351/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Šte-
fanova 5, 1000 Ljub ljana in Bolnišnica Topolšica, To-
polšica 61, 3326 Topolšica, na podlagi drugega od-
stavka 21. člena Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni 
list RS, št. 86/10), objavljata
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javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanj

I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana.

Upravljavec in organizator: Bolnišnica Topolšica, 
Topolšica 61, 3326 Topolšica.

II. Opis predmeta prodaje: garsonjera št. 18, vložek 
3481/18, ID stanovanja 3505/28E, v izmeri 31,99 m2, 
v 7. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta, ID 
objekta 3505, zemljišče objekta s parc. št 2522, stavba, 
v izmeri 6067,91 m2, na naslovu Šaleška cesta 18b, 
3320 Velenje, k.o. Velenje.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega 
zbiranja ponudb:

1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnine: 25.400,00 EUR.
3. Ponudbo lahko oddajo vse zainteresirane pravne 

oziroma fizične osebe, ki resnost svoje ponudbe izkaže-
jo s plačilom varščine v višini 10 % izklicne cene na pod-
račun izvrševanja proračuna Republike Slovenije TRR: 
01100-6300109972, sklic: 18 27111-7200013-22292013. 
Kopijo potrdila o vplačani varščini priložijo ponudbi.

4. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja na hrbtni 
strani ovojnice) morajo prispeti oziroma biti vročene 
v zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj – Javna ponudba, 
najkasneje do dne 18. 12. 2013 do 10. ure na naslov: 
Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, Ko-
misija za izvedbo postopka prodaje.

5. Ponudbe ne morejo podati člani komisije in z nji-
mi povezane osebe.

6. Način in rok plačila kupnine: s kupcem, tj. naj-
ugodnejšim ponudnikom bo podpisana pogodba naj-
kasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Plačilo 
kupnine sledi v 8. dneh po podpisu pogodbe, oziro-
ma prvega obroka kupnine, po v pogodbi dogovorje-
nih obrokih, na podračun izvrševanja proračuna Re-
publike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic: 18 
27111-7200013-22292013, pri čemer se položena var-
ščina všteje v kupnino. Kupec se s pogodbo zaveže 
poravnati tudi prometni davek.

7. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen 
v 6. točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od po-
godbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima 
lastnik – prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziro-
ma razdrti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka 
za izpolnitev.

IV. Pogoji za sodelovanje v postopku prodaje po 
metodi javnega zbiranja ponudb

Pravne osebe morajo ponudbi predložiti:
– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih 

oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, tele-

fonska številka in e-mail,
– pooblastilo za zastopanju pravne osebe,
– ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za 

podpis pogodbe, njeno telefonsko številko in fotokopijo 
osebne izkaznice (obe strani),

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila 

varščine.
Fizične osebe morajo v ponudbi predložiti:
– ime in priimek,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, tele-

fonska številka in e-mail,
– fotokopijo osebne izkaznice (obe strani),
– fotokopijo davčne številke,
– številko osebnega računa za potrebe vračila var-

ščine,

– ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, 
poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za 
podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overje-
nim pooblastilom.

V. Postopek:
1. Odpiranje ponudb bo izvedla Komisija za izvedbo 

postopka prodaje stanovanj (v nadaljevanju: komisija). 
Odpiranje ponudbo bo javno. Potekalo bo v 4. nadstro-
pju PV Center starejših Zimzelen, Topolšica 78, 3326 
Topolšica, dne 19. 12. 2013, ob 9. uri.

2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo kot kri-
terij upoštevana najvišja ponujena kupnina. V primeru 
več najugodnejših ponudb, se bodo s ponudniki izvedla 
dodatna pogajanja o ceni. Objava javnega poziva za 
zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naj-
ugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za 
stanovanje, ki je predmet tega poziva.

3. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila prodajna 
pogodba. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne 
pogodbe v roku 5 dni od povabila k podpisu pogodbe, 
bo postopek javnega povabila razveljavljen, vplačana 
varščina pa zadržana.

4. Morebitne imetnike predkupne pravice na pred-
metnih nepremičninah se pozove, da v roku 15. dni 
od objave ponudbe pisno obrazložijo, ali svojo pravico 
uveljavljajo ali ne. Kolikor komisija pisnih obrazložitev 
ne prejme, se domneva, da se predkupne pravice na 
uveljavljajo.

V primeru utemeljeno izkazane predkupne pravice, 
se postopek ustavi.

Že vplačane varščine se ponudnikom v navedenem 
primeru povrnejo.

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, lahko 
do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi.

VI. Drugo:
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek prodajne 

pogodbe na sedežu Bolnišnice Topolšica po e-mailu ali 
po pošti.

Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na 
sedežu Bolnišnice Topolšica.

Kontaktna oseba je Janez Sevčnikar, 
tel. 031/783-770 in je dosegljiv vsak delovni dan od dne-
va objave do dneva oddaje ponudb, med 8. in 12. uro.

Ministrstvo za zdravje in Bolnišnica Topolšica

Št. 0692/2013 Ob-4287/13

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, na pod-
lagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 42/12), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Letnega načrta ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2013, 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca oziroma organiza-
torja javnega zbiranja ponudb: Občina Ruše, Trg vsta-
je 11, 2342 Ruše, tel. 02/669-06-50, faks 02/669-06-54, 
e-mail: obcina@ruse.si.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
A) Stavbna zemljišča
A1) Parc. št. 1393/2, v izmeri 7.602 m2, k.o. Ruše.
Izhodiščna cena: 167.224,00 EUR brez DDV 

(22 EUR/m2).
Nepremičnina se nahaja na območju stavbnih ze-

mljišč oziroma v območju centralnih dejavnosti, v enoti 
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urejanja prostora RU73. V območju so dopustne gradnje 
objektov v skladu z namensko rabo, pri čemer lahko 
80 % BTP objektov zasedejo dejavnosti gostinstva. Mo-
žna je tudi priprava občinskega prostorskega načrta. 
V tem primeru ne velja določilo o BTP.

A2) Parc. št. 353/2 in 353/3, v skupni izmeri 
6.771 m2, k.o. Ruše.

Izhodiščna cena: 270.840,00 brez DDV 
(40 EUR/m2).

Nepremičnini se nahajata na območju stavbnih ze-
mljišč, v območju stanovanj. Ležita znotraj razglašenega 
kulturnega spomenika. Gradnja je dopustna skladno 
z določili Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za stanovanjsko cono S8 ob Jamnikovi ulici v Ru-
šah (MUV, št. 13/09), in sicer po predhodno izvedenih 
zaščitnih arheoloških izkopavanjih in po predhodni iz-
vedbi krožišča na državni cesti in nove občinske ceste 
kot uvoza v obravnavano območje.

A3) Parc. št. 361/1, v izmeri 3.361 m2, k.o. Bistrica 
pri Rušah.

Izhodiščna cena: 57.137,00 EUR brez DDV 
(17 EUR/m2).

Nepremičnina se nahaja v centralnem območju. 
Območje ni primerno za stanovanjsko gradnjo. Nepre-
mičnina je primerna za mirne poslovne dejavnosti, saj 
se nahaja v bližini stanovanjskih objektov. Parcela po-
trebuje stalen dovoz, zato je smiselni sočasen nakup 
parcel iz točke A4.

A4) Parc. št. 361/3. 361/5, 361/6, v izmeri 753 m2, 
k.o. Bistrica pri Rušah.

Izhodiščna cena: 13.554,00 EUR brez DDV 
(18 EUR/m2).

Nepremičnine se nahajajo v centralnem območju. 
Območje ni primerno za stanovanjsko gradnjo. Nepre-
mičnine so primerne za mirne poslovne dejavnosti, saj 
se nahajajo v bližini stanovanjskih objektov. Smiseln je 
sočasen nakup parcel iz točke A3.

A5) Parc. št. 42/6, 42/11, v izmeri 1.182 m2, k.o. 
Ruše.

Izhodiščna cena: 23.640,00 EUR brez DDV 
(20 EUR/m2).

Nepremičnini se nahajata v območju stavbnih ze-
mljišč, v območju pro izvodnih dejavnosti. Nepremičnini 
sta primerni za mirne poslovne dejavnosti, saj se v bližini 
nahajajo obstoječi stanovanjski objekti.

A6) Parc. št. 420/7, v izmeri 1.752 m2, k.o. Ruše.
Izhodiščna cena: 75.336,00 EUR brez DDV 

(43 EUR/m2).
Nepremičnina se nahaja osrednjem območju cen-

tralnih dejavnosti, v enoti urejanja prostora RU39. Gra-
dnja je možna samo pod pogojem priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta za celotno enoto 
urejanja prostora oziroma za del enote. V tem prime-
ru je potrebno pripraviti ustrezne strokovne podlage 
za celotno območje predvidenega OPPN in sočasno 
z delom OPPN sprejeti za celotno območje tudi rešitev 
omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture 
ter izdelati program opremljanja zemljišča, ki bo podla-
ga za izračun stroškov komunalnega opremljanja tudi 
za vsak posamezni OPPN. 60 % BTP lahko zasedajo 
dejavnosti skupin: O (dejavnost javne uprave in obram-
be; dejavnost obvezne socialne varnosti), P (znotraj te 
85.1: predšolska vzgoja), Q (87: socialno varstvo z na-
stanitvijo), R (90: kulturne in razvedrilne dejavnosti), če 
so dopustne po prilogi 4. Za delež površin, namenjenih 
bivanju, ni omejitev. Dopustna je tudi gradnja stanovanj 
(ni omejitev pri BTP).

A7) Parc. št. 420/12, 420/13, v izmeri 3.758 m2, 
k.o. Ruše.

Izhodiščna cena: 200.237 EUR brez DDV (52 ozi-
roma 55 EUR/m2.

Nepremičnini se nahajata v osrednjem območju 
centralnih dejavnosti, v enoti urejanja prostora RU39. 
Zanje veljajo enaki pogoji kot pri parcelah v točki A6.

A8) Parc. št. 1542, 1543, v izmeri 1.410 m2, k.o. 
Ruše.

Izhodiščna cena: 28.200,00 EUR brez DDV 
(20 EUR/m2).

Nepremičnini se nahajata v območju stavbnih ze-
mljišč, območju namenjenemu turizmu. Primerni sta za 
gradnjo objektov, namenjenih turizmu. Gradnja je mo-
žna samo pod pogojem priprave občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za celotno enoto urejanja 
prostora oziroma samo za del enote. V tem primeru je 
potrebno pripraviti ustrezne strokovne podlage za celo-
tno območje predvidenega OPPN in sočasno z delom 
OPPN sprejeti za celotno območje tudi rešitev omrežja 
prometne in gospodarske javne infrastrukture ter izde-
lati program opremljanja zemljišča, ki bo podlaga za 
izračun stroškov komunalnega opremljanja tudi za vsak 
posamezni OPPN. Največji delež BPT objektov lahko 
zasedajo dejavnosti gostinstva po standardni klasifikaciji 
dejavnosti.

V izhodiščno vrednost nepremičnin komunalni pri-
spevek in 22 % DDV nista vključena.

B) Stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem 
in pripadajočim zemljiščem – parc. št. *36/1, 566/1, 
566/2, 566/3, 567, v izmeri 5.716 m2, k.o. Lobnica. Iz-
hodiščna cena: 36.600,00 EUR brez DDV.

Nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih in 
v manjšem delu kmetijskih zemljišč, na površini razpr-
šene poselitve.

V izhodiščno vrednost nepremičnin davek ni vklju-
čen.

C) Dvosobno stanovanje št. 13, v izmeri 52,64 m2, 
locirano v mansardi večstanovanjskega objekta, na na-
slovu Pri Viaduktu 4, Ruše.

Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. 
Izhodiščna cena: 38.200,00 EUR.

Nepremičnina se nahaja na obrobju Občine Ruše, 
kjer prevladuje novejša večstanovanjska in individualna 
stanovanjska gradnja. Večstanovanjski objekt, v kate-
rem se nahaja stanovanje, je bil zgrajen v letu 2003.

V izhodiščno vrednost nepremičnine davek ni vklju-
čen.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec 

ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta 
prodaje. Prodajalec ne prevzema odgovornosti glede 
geološke stabilnosti tal.

3.2 Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 2.000,00 EUR na tran-
sakcijski račun Občine Ruše: 01308-0100008966, odprt 
pri UJP Slovenska Bistrica. Ponudniku, ki na razpisu 
ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje 
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspe-
lemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.

3.3 Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremič-
nine na območju Republike Slovenije in v roku podajo 
pravilne ponudbe.

3.4 Pisna ponudba za nakup mora vsebovati na-
slednje sestavine:

– podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stal-
nega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter sedež 
pravne osebe);

– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziro-
ma matične številke (pravne osebe);
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– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe 
(pod oznako A z navedbo zaporedne številke oziroma 
pod oznako B oziroma pod oznako C);

– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti 
nižja od izhodiščne;

– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje 
z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma poobla-
ščenca.

K ponudbi je potrebno predložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fi-

zične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe 
oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme 
biti starejši od 30 dni;

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se 
ponudba poda po pooblaščencu;

– dokazilo o vplačani varščini, številko transakcij-
skega računa in naziv banke za vračilo varščine.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 
navedene sestavine.

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

3.6 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, 
bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse ele-
mente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. 
Kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne 
bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.

3.7 Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod iz-
hodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh 
razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki 
bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapeča-
tene vrnjene ponudniku.

3.8 Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse raz-
pisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj 
v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali 
enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpol-
njevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
3.9 Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 me-

sece od dneva zaključka razpisnega roka.
3.10 Celotno kupnino mora kupec poravnati 

v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve raču-
na. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega 
posla.

3.11 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku 
bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je do-
končna.

3.12 Občina Ruše lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana 
varščina.

3.13 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali kate-
rimkoli ponudnikom je izključena.

3.14 Pri nakupu stanovanja pod oznako C) ima 
najemnik stanovanja, pod enakimi pogoji, prednostno 
pravico.

3.15 Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obve-
znosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja 
z najemnikom.

4. Drugi pogoji: prodajalec si na nepremičninah pod 
oznako A izgovarja neodplačno služnostno pravico za 
potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in 
omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost do-
stopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se na osno-
vi služnostne pravice vpišejo v zemljiško knjigo.

5. Sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik mora skle-
niti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem 
izboru najugodnejšega ponudnik. Če uspeli ponudnik 
(kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina 
zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil 
od pogodbe.

Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe 
o prodaji nepremičnin.

Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg ku-
pnine tudi davčne dajatve in stroške notarskih storitev 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

6. Rok, naslov in informacije za predložitev po-
nudbe:

Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina 
Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, z oznako »Ponudba za 
nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti 
naveden naziv oziroma ime ponudnika.

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti 
ovojnici na zgornji naslov do vključno 17. 12. 2013, do 
11. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 12. 2013, 
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ruše (klet). Predstavniki 
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma over-
jenim pisnim pooblastilom ponudnika.

Vsa pojasnila v zvezi s prostorsko rabo zemljišč 
(pod oznako od A1 do A8) lahko interesenti dobijo 
pri podsekretarki za okolje in prostor Barbari Ferlic, 
tel. 02/669-06-43 ter v zvezi s prodajo stanovanjskega 
objekta (pod oznako B) ter stanovanja (pod oznako C) 
in prodajnimi pogoji pri podsekretarki za premoženjsko 
pravne zadeve Tanji Kocjan, tel. 02/669-06-57, v času 
uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem 
dogovoru.

Občina Ruše

Št. 478-015/2013-01 Ob-4289/13

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri 
Ptuju, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Letnim načr-
tom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem za leto 2013 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju poslovno 

logistične cone Videm
1. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: Ob-

čina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki 

jo imenuje predstojnik občine.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premo-

ženja Občine Videm.
3. Opis predmeta prodaje
Parcele na območju poslovno logistične cone Vi-

dem so razdeljene na posamezne enote, ki jih je mogo-
če združiti za potrebe opravljanja dejavnosti.

Parcele se nahajajo ob lokalni cesti LC 328241 
Ptuj–Tržec in so komunalno opremljene. Komunalno 
opremo je zgradila prodajalka. V ceno ni zajet komunalni 
prispevek. Prodajajo se naslednje nepremičnine:

a. parc. št. 311/10, neplodno, v izmeri 1569 m2, k.o. 
Lancova vas.

Iz Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
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plana za območje Občine Videm – spremembe in dopol-
nitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2009) 
je razvidno, da se vse parcele nahajajo v območju P18-
-M1, ki je namenjeno poslovnim, storitvenim, skladišč-
nim, trgovskim in turističnim dejavnostim. Te dejavnosti 
pa še niso dokončno opredeljene, niti jih ni zaželeno 
pretirano omejevati. Podane so osnovne usmeritve za 
organiziranost področja, dovoljene pa bodo le ekološko 
sprejemljive dejavnosti.

Nepremičnine so opredeljene v Letnem načrtu pri-
dobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Videm za leto 2013.

Izhodiščna cena za m2 zemljišča znaša 19,00 EUR 
z DDV.

4. Ogled nepremičnin
Interesenti za nakup nepremičnin si lahko nepre-

mičnino ogledajo na podlagi predhodnega dogovora en 
dan pred potekom roka za oddajo ponudbe.

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo ne-
premičnin lahko pokličete na tel. 02/761-94-06, Marjetka 
Šibila.

Priloge k temu javnemu zbiranju ponudb in ostala 
dokumentacija je dostopna na internetni strani Občine 
Videm (obcina.videm.si).

5. Pogoji prodaje:
a.) Nepremičnina se prodaja po številki parcele po 

sistemu videno kupljeno.
b.) Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu po-

nudniku, tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno, to je višjo 
ali enako izhodiščni ceni in ga bo izbrala pristojna ko-
misija.

c.) Podpis pogodbe in plačilo:
Kupec (najugodnejši ponudnik) in prodajalec v roku 

15 dni po izdanem sklepu o izbiri ponudnika sklene-
ta pogodbo, na podlagi katere se kupcu izda račun 
za predplačilo v višini 20 % vrednosti nepremičnine, ki 
jo je vplačal kot varščino v postopku javnega zbiranja 
ponudb in določila glede plačila preostali dela kupnine. 
V pogodbi se določi, da se plačilo varščine vračuna 
v ceno celotne kupnine, cena nepremičnine, rok do 
katerega bo potrebno plačati celotno kupnino. Kolikor 
kupec ne poravna zneska iz pogodbe na način in roku 
določenem s pogodbo se pogodba šteje za nično brez 
izvedbe posebnega postopka.

Kupec plača kupnino, davek na dodano vrednost 
v višini 22 %, stroške zemljiško knjižnega prenosa in vse 
ostale stroške povezane s sklenitvijo pogodbe.

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stro-
škov bo prodajalec izdal kupcu zemljiško knjižno dovolilo 
in overil pogodbo, tako da bo lahko kupec na podlagi 
overjene pogodbe in dovolila predlagal vpis v zemljiško 
knjigo.

Vzorec pogodbe (priloga) – dostopen na: »obci-
na.videm.si«.

6. Pogoji za udeležbo pri prodaji parcel na območju 
poslovno logistične cone Videm

Ponudbe lahko predložijo domače in tuje fizične in 
pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje 
ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 20 % od 
izhodiščne cene celotne parcele za katero vlagajo po-
nudbo (cena parcele se izračuna tako, da se izhodiščna 
cena na m2 (19,00 EUR) pomnoži s površino parcele za 
katero se vlaga ponudba) na TRR Občine Videm, št.: 
0133 5010 0017 246, sklic 00 194 003, Banka Slovenije.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in točen naslov, telefonsko številko,
– navedbo številke parcele in površino parcele za 

katero se daje ponudba ponujeni znesek na m2, ki je 
lahko višji ali enak izhodiščni ceni,

– podatke o načrtovani vrsti dejavnosti.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– idejno zasnovo s skico predvidene gradnje,
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno šte-

vilko TRR (številko banke in številko računa) za primer 
vračila varščine,

– fizične osebe morajo priložiti kopijo osebne izka-
znice ali potnega lista in davčno številko,

– samostojni podjetniki morajo priložiti priglasitveni 
list iz AJPES,

– pravne osebe, ki so registrirane v RS, morajo 
priložiti originalni izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni,

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli 
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja 
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo in-
stitucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od 
katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, 
kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, 
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in civilno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni 
imel blokiranega bančnega računa),

– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo prilo-
žiti notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na pred-
met javnega zbiranja ponudb,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne po-
goje,

– pisno izjavo, da ponudba velja 60 dni od poteka 
roka za oddajo ponudb.

7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele po po-

šti ali bodo osebno oddane v zaprtih kuvertah z napisom 
»Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – za obrtno cono«, 
na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Vi-
dem pri Ptuju, do 16. 12. 2013. Na zadnji strani mora biti 
naveden naziv in naslov ponudnika.

Osebno dostavljene ponudbe je potrebno do na-
vedenega datuma oddati na Občini Videm najkasneje 
do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi pošiljka oddana 
priporočeno s povratnico po pošti s poštnim žigom na 
dan, ki predstavlja rok za oddajo ponudbe.

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

Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upošte-
vane.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega obveščeni 
v osmih dneh po izbiri.

Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega za 
posamezno parcelo, bo varščina brez obresti vrnjena 
v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika za 
posamezno parcelo.

Nadzor nad izvedbo javnega zbiranja ponudb izvaja 
pristojna komisija.

8. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-

višja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več 
ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno za isto parce-
lo, bo komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega 
premoženja med temi ponudniki izvedla pogajanja.

Odpiranje ponudb in postopek izbora najugodnejše-
ga ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor 
prodaje občinskega premoženja. Odpiranje ponudb bo 
javno, dne 18. 12. 2013, ob 10. uri.

9. Ustavitev postopka in omejitve: komisija za iz-
vedbo in nadzor prodaje občinskega premoženja si 
v vsakem primeru pridržuje pravico, da lahko s soglas-
jem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do skleni-
tve pravnega posla.
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Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogod-
be z nobenim od ponudnikov.

10. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbira-
nje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 
Uredbo o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13).

Občina Videm

Št. 533/13 Ob-4335/13

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), 35. do 39. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/10, 42/12, 24/13), Na-
črta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Tržič za leti 2013 in 2014 in sklepa občinskega sveta, 
sprejetega na 24. redni seji dne 24. 10. 2013,

javno zbiranje ponudb

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet prodaje je solastniški delež 77/100 pri 
nepremičnini parc. št. 609/2, k.o. 2143 – Tržič (ID 
6207042), neplodno, v izmeri 190 m2 in stavba ali 
zgradba, v izmeri 201 m2. Nepremičnina v naravi pred-
stavlja severni del stavbe Zdravstvenega doma Tržič 
s pripadajočim zemljiščem. Ta del objekta je pritličen 
z delno podkletitvijo, pri čemer je predmet prodaje 
le pritličje z računsko površino 156,86 m2, ki ustreza 
solastniškemu deležu 77/100, klet z računsko površi-
no 45,88 m2 pa ostane v lasti Občine Tržič. Nepremični-
na se po namenski rabi nahaja v območju za centralne 
dejavnosti – oznaka C, enota 29 C2. Občina Tržič ne-
premičnino prodaja z namenom izboljšanja pogojev za 
opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v ZD Tržič, 
zato se bo kupec s pogodbo zavezal, da bo obstoječe 
pritličje nadzidal, in sicer, da bo v roku enega leta po 
sklenitvi pogodbe pričel z gradnjo, v roku dveh let od 
pričetka gradnje pa le-to dokončal. Hkrati se bo kupec 
zavezal v obstoječem pritličju in novozgrajenem nad-
zidku ohraniti namembnost tega dela stavbe, in sicer, 
da bosta namenjena opravljanju osnovne zdravstvene 
dejavnosti.

Izhodiščna cena za solastniški delež pri navedeni 
nepremičnini znaša 118.360,20 EUR. Cena je navede-
na brez 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec.

3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudni-

kom, ki bo prejel najvišje število točk po naslednjih 
merilih:

– ponudba z najvišjo ponujeno kupnino prejme 
100 točk, ostale ponudbe pa prejmejo sorazmerno nižje 
število točk po naslednji enačbi: (ponujena kupnina/naj-
višja ponujena kupnina) × 100,

– za vsako novo zgrajeno ordinacijo po projektni 
ideji za razširitev severnega dela Zdravstvenega doma 
Tržič: 15 točk.

V primeru, da bo ponudnik samo eden, bo pro-
dajna pogodba sklenjena s tem ponudnikom, če bo 
ponudil vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če bo 

med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudni-
kov lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka 
raz polaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič 
(Komisija):

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe,

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah določili najugodnejši ponudniki.

5. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik 
oziroma kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni 
od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačana varščina 
se kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.

6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je av-
tomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navede-
nem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdr-
žati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku 
javnega zbiranja ponudb oziroma, ki jo je predkupni 
upravičenec plačal ob izjavi, da uveljavlja predkupno 
pravico.

7. Pisne ponudbe lahko ponudniki oddajo v zapr-
ti kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba za 
nakup parc. št. 609/2, k.o. Tržič – Ne odpiraj«, in sicer 
osebno v sprejemni pisarni Občine Tržič, Trg svobo-
de 18, 4290 Tržič, ali priporočeno po pošti na naslov: 
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. Pisne ponud-
be morajo prispeti po pošti oziroma morajo biti vročene 
osebno najkasneje do 17. 12. 2013, do 10. ure.

8. Ponudniki so dolžni do 17. 12. 2013, do 10. ure 
plačati varščino v višini 10 % od ponujene cene. Plačilo 
varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za 
upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na 
podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, 
št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna 
plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina za 
nakup parc. št. 609/2, k.o. Tržič«.

9. Javno odpiranje pravočasnih in pravilno ozna-
čenih pisnih ponudb bo v mali sejni sobi (1. nadstropje) 
Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 17. 12. 
2013, ob 12. uri.

10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve 
prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost 
prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponu-
dnikom, je izključena.

11. Plačana varščina, brez obresti, bo po konča-
nem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim 
ponudnikom, ki ne bodo uspešni, v roku 15 dni od dneva 
odpiranja pisnih ponudb.

12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi 
pogoji prodaje oziroma dogovorijo za ogled nepremični-
ne pri Tomažu Ropretu, tel. 04/597-15-27.

13. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Tr-
žič postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do 
sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer vrne vplačano 
varščino brez obresti.

14. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo 
državljani Republike Slovenije in državljani držav članic 
EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezni-
ki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah člani-
cah EU, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje osnovne 
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene služ-
be v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 9/92 in nasl.). Ponudbo lahko predloži 
tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb (skupna ponud-
ba). Taka ponudba mora poleg ostale dokumentacije 
vsebovati tudi navedbo solastniškega deleža, ki ga 
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kupuje posamezni partner v skupni ponudbi, pri čemer 
mora biti vsota deležev vseh partnerjev enaka 77/100. 
Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje 
za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpol-
njevanje ostalih pogojev se, če ni pri posameznemu 
pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za 
vse partnerje skupaj.

15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje 
dokumente:

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – 
osebne izkaznice ali potnega lista (za fizične osebe, 
samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma za-
stopnike),

– številko transakcijskega računa za primer vračila 
varščine ter davčno številko,

– priglasitveni list DURS (le za samostojne podje-
tnike posameznike),

– redni izpisek iz sodnega registra (le za pravne 
osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vlo-
žitve ponudbe,

– notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v po-
stopku javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ponudni-
ka zastopa pooblaščenec,

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

– potrdilo o plačilu varščine (lahko fotokopija),
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 

osnovne zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdra-
vstvene službe (dovoljenje ministrstva, pristojnega za 
zdravje, koncesija, licenca ipd. – lahko fotokopija),

– projektno idejo za razširitev severnega dela stav-
be Zdravstvenega doma Tržič,

– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema 
vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb.

Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listi-
ne predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjeva-
li pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni 
iz postopka.

16. Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku 
(nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepo-
polne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudni-
ka. Ponudba je popolna, če so izpolnjeni vsi podatki in 
potrjeni vsi razpisni pogoji ter priložene vse zahtevane 
listine. Ne glede na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je 
oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima 
pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni 
do odpiranja ponudb.

17. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec.
18. Izročitev nepremičnine v posest kupcu se opravi 

po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
19. Občina Tržič bo z najugodnejšim ponudnikom 

sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva odpi-
ranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne podpiše 
prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so 
na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za 
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič 
zadrži njegovo varščino. Občina Tržič ima pravico za-
držati varščino tudi v primerih, ki so določeni v prodajni 
pogodbi.

20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je 
dolžan poskrbeti kupec na lastne stroške, zaradi česar 
mu je Občina Tržič dolžna izročiti vse potrebne listine.

21. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko over-
jeno zemljiško knjižno dovolilo po prejemu celotne ku-
pnine.

22. Nepremičnine se prodajajo po načelu »vide-
no-kupljeno«.

23. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tr-
žič, www.trzic.si.

Občina Tržič

 Ob-4338/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12) in 46. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

objavljeno na spletni strani http://www.Ljub ljana.si/ 
od dne 29. 11. 2013 do dne 14. 12. 2013.

I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne 
najemnine:

Poslovni prostori:
1. Gallusovo nabrežje 15
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površi-

ne 24,81 m2, za trgovino z neživili ali storitvena de-
javnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni 
prostor za mesec november 2013 znaša 16,00 EUR/m2, 
kar znaša 396,96 EUR/mesec.

Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljub ljana si pridružuje pravico, 

da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine po-
nujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal 
v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50 % 
za višino ponujene najemnine in 50 % za program, ki se 
bo izvajal v poslovnem prostoru. Komisija oceni program 
po sledečih kriterijih, in sicer:

– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
– ciljna skupina kupcev – uporabnikov;
– popestritev mesta.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik 
dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene 
najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v po-
slovnem prostoru.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opra-

vljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega 

registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega 

registra.
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem 

prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika.
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski 

uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni 
podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih 
sredstvih, in sicer:

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

2. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh ra-
čunov v preteklem letu,

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obraz-

cih AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski 

uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije 
za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih mesečnih 
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najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljub-
ljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu 
Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Na-
gode v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in 
od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 
16. ure ter petek od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije 
mora biti vsaj do 14. 12. 2014.

5 – Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, pod-
pisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslov-
nega prostora za lokacijo, za katero vlagajo ponudbo, ki 
jo dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za 
razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Nagode v času 
uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na 
poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva, 
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske družbe z ome-
jeno odgovornostjo (zakoniti zastopnik, ki je porok prej 
naštetih pravnih sub jektov mora vlogi priložiti fotokopijo 
obeh strani veljavne osebne izkaznice oziroma potnega 
lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno 
številko osebnega računa).

6 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo 
izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za na-
jem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za 
plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za 
poslovne prostore, ki jih najemajo.

7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki 
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.

8 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 
14. 12. 2014.

III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih 

let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega pro-

stora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, 

stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavb-
nega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za 
katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli 
vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pra-
vic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem 
mestnem jedru mora najemnik zagotoviti obratovanje 
dejavnosti vse dni v tednu.

– Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z in-
deksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po 
trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za 
najem poslovnih prostorov.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni 
od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače 
določeno.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 25. 
v mesecu za tekoči mesec.

IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo 
ponudbe:

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporoče-
no ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici 
na naslov; Mestna občina Ljub ljana, Mestna uprava, 
Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lun-
drovo nabrežje 2, Ljub ljana, z obvezno oznako na 
ovojnici »Ponudba za najem poslovnih prostorov – 
Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) 
in št. poslovnega prostora ______«. Na zadnji strani 
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov 
ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 14. 12. 
2013. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komi-
sijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po 
razpisnem roku komisija ne bo obravna vala.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo 
biti v slovenskem jeziku.

V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne 
ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno od-
dali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, 
lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do skle-
nitve pravnega posla.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogod-
be in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh 
po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od 
svoje ponudbe.

VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek, 

dne 19. 12. 2013 ob 13. uri na naslovu: Adamič – Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi št. 401.

2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom 
ponudnika.

3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnava-
la komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike 
obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka 
v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače 
določeno.

VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano 
ponudbo je do dne 14. 12. 2014.

VIII. Informacije: vsa pojasnila z zvezi z najemom, 
ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne do-
kumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepre-
mičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic 
v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. 
do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter 
petek od 8. do 12. ure) ali po tel. 01/306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:

Datum Ura Lokacija

Torek 3. 12. 2013 9. Gallusovo nabrežje 15
Mestna občina Ljub ljana

Št. 278.5880 Ob-4290/13

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, 

odpadni baker
Vrsta posla: neuporabni material.
Lokacija: Služba za EE, pisarna EE Ljub ljana (Ljub-

ljana, Pivka, Maribor).
Predmet prodaje obsega: cca 4 tone neuporabne-

ga bakra (kontaktni vodnik Ri 100 in bakrene pletenice 
Cu 120).
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Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 
17.200,00 EUR brez DDV.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 10. 12. 
2013, ob 12.30, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolod-
vorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in inve-
sticije (sejna soba 606).

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

Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje, in v skladu s tem navodilom v 11 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na 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 – Infrastruktura, d.o.o.

Št. 271/13-1 Ob-4291/13

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 Slovenske železnice – Potniški pro-
met, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana

vabijo
k nakupu premičnin: prodaja elektromotorne 

garniture EMV 311/315-211, izločene iz uporabe
Vrsta posla: prodaja osnovnih sredstev.
Lokacija: SŽ – VIT Ljub ljana, d.o.o., Zaloška 217, 

1000 Ljub ljana.
Predmet prodaje obsega:
– Elektromotorna garnitura EMV 311/315-211, izlo-

čena iz uporabe.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 

31.040,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 10. 12. 2013, 

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

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

Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje, in v skladu s tem navodilom v 11 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na 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 – Potniški promet, d.o.o.
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Št. 101-49/2013-6 Ob-3906/13

Statut Sindikata Glosa Mestna knjižnica Ljub-
ljana (kratica: Sindikat Glosa MKL), Kersnikova 
ulica 2, Ljub ljana, ki je v hrambi pri Upravni eno-
ti Ljub ljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe 
št. 028-5/2003-2 z dne 7. 5. 2003, in je vpisan v evi-
denco statutov sindikatov pod zaporedno številko 288, 
se z dnem 8. 10. 2013 izbriše iz evidence statutov 
sindikatov.

Št. 101-3/2013/3 Ob-4091/13

Pravila Sindikata Zavoda Vrtec Mehurčki Ko-
menda, hrani Upravna enota Kamnik. Pravila sindikata 
z imenom: Sindikat Vir – Vrtec Mehurčki Komenda, in 
sedežem: Glavarjeva cesta 35, Komenda, so vpisana 
v evidenco statutov sindikatov, pod zap. št. 54, z dne 
7. 10. 2013.

Št. 101-5/201-3 Ob-4239/13

Ugotovi se, da so bila Pravila sindikata podje-
tja Novoles ploskovni elementi Račje selo Trebnje, 
z odločbo št. 028-4/93-3 z dne 14. 7. 1993 sprejeta 
v hrambo pri Upravni enoti Trebnje, vpisana v evidenco 
statutov sindikatov pod zap. št. 27, prenehala veljati dne 
28. 11. 2011.

Št. 101-10/2013-5 Ob-4271/13

Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Statut Sin-
dikata Ljudske univerze Kranj, s sedežem Cesta Sta-
neta Žagarja 1, 4000 Kranj, sprejeta dne 17. 10. 2013.

Statut iz prvega odstavka se vpiše v evidenco sta-
tutov in pravil sindikatov pri tem organu, pod zaporedno 
številko 212.

Evidence sindikatov
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 Ob-4285/13

Skladno z določili drugega odstavka 75. člena Za-
kona o gospodarskih družbah – (ZGD-1), v zvezi z dru-
gim odstavkom 670. člena ZGD-1 samostojni podjetnik 
Depoles-Trgovina Dejan Gjuro s.p., s kratkim imenom 
Depoles Dejan Gjuro s.p., Minarikova ulica 1, 2342 
Ruše, matična številka 1867172000, obvešča upnike 
in ostale poslovne partnerje, da bo po preteku treh me-
secev, šteto od dneva te objave v 1. 12. 2013, pričel 
postopek pri registrskem sodišču za prenos dejavnosti 
samostojnega podjetnika na novoustanovljeno druž-
bo z omejeno odgovornostjo, kot prevzemno družbo. 
Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni register bo 
podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot s.p.; podjetje 
podjetnika pa bo preneseno v novoustanovljeno družbo 
z omejeno odgovornostjo po postopku in na način, kot je 
opredeljen v Zakonu o gospodarskih družbah – (ZGD-1).

Depoles-Trgovina 
Dejan Gjuro s.p.

 Ob-4301/13

Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih druž-
bah-1 (ZGD-1), samostojni podjetnik Vitaaqua posre-
dovanje tehnologij (ekološki programi) Tomaž Prelog 
s.p., s sedežem Jakopičeva 14, 2000 Maribor, matična 
številka: 3224929, obvešča upnike in ostale poslovne 
partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od dne-
va te objave, pričel s postopki prenosa dejavnosti na 
novoustanovljeno družbo s prenosom sub jekta samo-
stojnega podjetnika na družbo z omejeno odgovorno-
stjo, po postopku in na način, kot je opredeljen v ZGD-1.

Vitaaqua
Tomaž Prelog s.p.

Objave gospodarskih družb
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SV 738/13 Ob-4302/13

Na podlagi notarskega zapisa notarke mag. Karin 
Schöffmann z Jesenic, opr. št. SV 738/13 z dne 18. 11. 
2013, je bila zastavljena nepremičnina – stanovanje 
št. 2, v izmeri 91,28 m2, v pritličju stanovanjske stavbe 
(ID znak 2175-445), na naslovu Kurilniška ulica 15, Je-
senice, ki stoji na parcelah št. 587/22, 587/23, 587/24, 
587/25, 587/26, 587/27, 587/28, vse k.o. 2175 Jesenice, 
last zastavitelja Redžepa Karagića, Kurilniška ulica 15, 
4270 Jesenice, na podlagi prodajne pogodbe številka: 
744/1-2/98, z dne 31. 5. 1998, v korist osebe z imenom: 
Posojilnica – Bank Zila, registrirana zadruga z ome-
jenim jamstvom, matična številka: 1900498000, s se-
dežem Kaiser-Josef-Platz 6, Beljak/Villach, Avstrija, za 
zavarovanje denarne terjatve v višini 18.000,00 EUR 
s pripadki.

SV 754/13 Ob-4303/13

Na podlagi notarskega zapisa notarke mag. Karin 
Schöffmann z Jesenic, opr. št. SV 754/13 z dne 21. 11. 
2013, je bila zastavljena nepremičnina – stanovanje št. 7, 
v izmeri 52,20 m2, v pritličju stanovanjske hiše (ID znak 
2175-1372), na naslovu Delavska ulica 9, Jesenice, ki 
stoji na parc. št. 1229/2, k.o. 2175 Jesenice, last zastavi-
teljice Merise Karupović, Delavska ulica 9, 4270 Jesenice, 
na podlagi Sklepa o dedovanju, opr. št. D 3/2010 z dne 
3. 4. 2013, v korist osebe z imenom: Posojilnica – Bank 
Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, matična 
številka: 1900498000, s sedežem Kaiser-Josef-Platz 6, 
Beljak/Villach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve 
v višini 23.000,00 EUR s pripadki.

SV 846/13 Ob-4316/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka 
SV 846/13 z dne 21. 11. 2013, so bile nepremičnine, 
in sicer: poslovni prostori, v pritličju, v skupni izme-
ri 254,38 m2 in poslovni prostori, v I. nadstropju, v skupni 

izmeri 259,04 m2, ki se nahajajo v poslovno-stanovanjski 
stavbi v Mariboru, Valvasorjeva ulica 12A, z identifi-
kacijsko številko stavbe 659/3537, zgrajeni na parce-
lah številka 438/14, katastrska občina 659 – Tabor, ID 
znak 659-438/14-0, številka 438/15, katastrska občina 
659 – Tabor, ID znak 659-438/15-0 in številka 438/18, 
katastrska občina 659 – Tabor, ID znak 659-438/18-0; 
last zastavitelja CAUTUS zavarovalno posredništvo 
d.o.o., Valvasorjeva ulica 12, 2000 Maribor, matična 
številka 1789678000, do 1/1 (celote) na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 23. 12. 2004; in kletni prostori, 
v skupni izmeri 163,79 m2 ter poslovni prostori v II. 
nadstropju, v skupni izmeri 129,83 m2, ki se nahajajo 
v poslovno-stanovanjski stavbi v Mariboru, Valvasorjeva 
ulica 12A, z identifikacijsko številko stavbe 659/3537, 
zgrajeni na parcelah številka 438/14, katastrska občina 
659 – Tabor, ID znak 659-438/14-0, številka 438/15, 
katastrska občina 659 – Tabor, ID znak 659-438/15-0 
in številka 438/18, katastrska občina 659 – Tabor, ID 
znak 659-438/18-0; last zastavitelja Maksa Edelbaher, 
rojenega 26. 9. 1953, stanujočega Terčeva ulica 65, 
Ribniško selo, 2000 Maribor, do 1/1 (celote) na pod-
lagi Notarskega zapisa prodajne pogodbe opravilna 
številka SV 1165/08 z dne 5. 11. 2008 notarke Brede 
Horvat iz Maribora; zastavljene v korist upnice Ban-
ke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljub ljana, 
matična številka 2211254000, identifikacijska številka 
za DDV SI77752252, za zavarovanje denarne terja-
tve prej navedenega upnika do dolžnika Maximal Inn 
Gmbh, Hofgasse 008, 8010 Graz, Republika Avstrija, 
davčna številka 496/0016, identifikacijska številka za 
DDV ATU68252017, in sicer v višini 150.000,00 EUR 
s pripadki, z obrestmi z obrestno mero, ki je sestavljena 
iz seštevka veljavnega 6-mesečnega Euriborja in pribit-
ka v višini 5,500 %, z zapadlostjo terjatve najkasneje do 
vključno 1. 12. 2023, oziroma na dan odpoklica upnika, 
in z vsemi stroški in pripadki ter morebitnimi stroški, ki 
bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve, nastale 
na temelju Kreditne pogodbe številka 5012/0040915-00 
pod I. zgoraj navedenega notarskega zapisa.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 1520/2012 Os-4210/13

V izvršilni zadevi upnika Gorica Leasing d.o.o. 
Nova Gorica – Skupina Nove KBM, Cesta 25. junija 
001/J, Nova Gorica, zoper dolžnika Energocommerc 
E.C. podjetje za komercialne, finančne in energetske 
storitve d.o.o., Ljub ljana, Roška cesta 2, Ljub ljana, za-
radi izterjave 411.093,71 EUR s pp, je bil na podlagi 
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljub ljani, opr. št. 
In 1520/2012 z dne 31. 5. 2013 in na podlagi zapisnika 
o rubežu nepremičnine izvršitelja Davida Rebca z dne 
11. 7. 2013 v korist upnika Gorica Leasing d.o.o. Nova 
Gorica – Skupina Nove KBM, Cesta 25. junija 001/J, 
Nova Gorica, opravljen rubež nepremičnin, ki nista vpi-
sani v zemljiško knjigo:

– trisobno stanovanje št. 6, v drugem nadstropju, 
parc. št. 1867, k.o. Ilirska Bistrica, ki sestoji iz treh sob, 
dveh kuhinj, kopalnice, WC, predsobe, hodnika in kleti, 
skupaj s solastninskim deležem na vseh skupnih prosto-
rih, delih objektov in napravah v večstanovanjski stavbi, 
na naslovu Rozmanova 13, Ilirska Bistrica;

– štirisobno stanovanje št. 3, v prvem nadstropju, 
parc. št. 1867, k.o. Ilirska Bistrica, ki sestoji iz štirih sob, 
kuhinje, WC, predsobe in kleti, skupaj s solastninskim 
deležem na vseh skupnih prostorih, delih objektov in 
napravah v večstanovanjski stavbi, na naslovu Rozma-
nova 13, Ilirska Bistrica, last dolžnika Energocommerce 
E.C., podjetje za komercialne, finančne in energetske 
storitve, d.o.o., Ljub ljana, Roška cesta 2, matična šte-
vilka: 1304577000.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljub ljani  

dne 23. 10. 2013

VL 124558/2013 Os-4216/13

Na podlagi sklepa o izvršbi VL 124558/2013 z dne 
2. 8. 2013 Okrajnega sodišča v Ljub ljani je izvršitelj 
Jože Žel dne 28. 10. 2013 v korist upnice Stanovanj-
ske zadruge smreka z.o.o., Streliška cesta 16A, Ma-
ribor, zaradi izterjave 732,22 EUR s pripadki, zarubil 
nepremičnino v lasti dolžnika Gregorja Kelca, Betnavska 
cesta 18, Maribor, in sicer stanovanje št. 18, v skupni 
izmeri 51,23 m2, v II. nadstropju, v stavbi št. 1338, na 
parc. št. 1178/1, k.o. 659 - Tabor, na naslovu Betnavska 
cesta 18, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 6. 11. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 26/2010-161 Os-4151/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Dževad Šabić, Brilejeva 1, Ljub ljana, 

2. Zlata Šabić, Brilejeva 1, 3. Esad Vehabović, Brilejeva 1, 
Ljub ljana, 4. Boro Ličina, Ulica Bratov Učakar 42, Ljub-
ljana, 5. Nada Lozej, Brilejeva 1, Ljub ljana, 6. Slobodan 
Furlan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 7. Marija Zebec, Brilejeva 1, 
Ljub ljana, 8. Edvard Veselko Zebec, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 9. Antonija Dolničar, Kotnikova ulica 34, Ljub ljana, 
10. Milan Žorž, Brilejeva 1, Ljub ljana, 11. Miladin Jovičić, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 12. Barbara Tomše, Brilejeva 1, 
Ljub ljana, 13. Friderik Korošec, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
14. Miroslav Milošević, Maroltova 7, Ljub ljana, 15. Anita 
Robar, Brilejeva 1, Ljub ljana, 16. Viljam Prodan, Brileje-
va 1, Ljub ljana, 17. Biserka Dremelj, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 18. Maja Čepin-Dremelj, Goriška 19b, Maribor, 
19. Manca Dremelj, Brilejeva 1, Ljub ljana, 20. Kristina 
Jožica-Volčič, Brilejeva 1, Ljub ljana, 21. Antonija Klavs, 
Brilejeva 3, Ljub ljana, 22. Bojan Jelačin, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 23. Majda Renar, Brilejeva 3, Ljub ljana, 24. Valerija 
Lah, Brilejeva 3, Ljub ljana, 25. Mile Bionda, Brilejeva 3, 
Ljub ljana, 26. Radomir Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
27. Radmila Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 28. Slavko 
Raić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 29. Dušan Ogrič, Brilejeva 3, 
Ljub ljana, 30. Mateja Papež-Ogrič, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
31. Boro Dragić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 32. Nada Dra-
gić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 33. Dušanka Radić, Brileje-
va 2, Ljub ljana, 34. Stanko Radić, Brilejeva 2, Ljub ljana, 
35. Genovefa Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 36. Lidija 
Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 37. Marija Novak, Brileje-
va 3, Ljub ljana, 38. Stjepan Ropar, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
39. Haris Babić, Martina Krpana 6, Ljub ljana, 40. Nori-
cum d.o.o., Brilejeva 3, Ljub ljana, ki ga zastopa Franc 
Mavrič, Brilejeva 8, Ljub ljana, ki jih vse zastopa Klavdija 
Šušnjara, dir. podjetja Arkada nepremičnine d.o.o., Ce-
lovška cesta 185, Ljub ljana, zoper nasprotno udeleženko: 
Mestna občina Ljub ljana, ki jo zastopa Jasna Plazl, univ. 
dipl. prav., ob udeležbi: Helene Baša Česnik, Karla Pa-
ušerja, Staniše Stoilkovića, družbe Mastra, banke Unic-
redit bank Slovenija d.d., Bojana Maleca, Mojce Medič, 
Barbare Oman, Matjaža Godeca, Valerije Godec, Irene 
Novak, Petra Prendžova, Slobodana Kasagića, Ilinke Ka-
sagić, Dušana Pavčnika, Martine Bašin-Pavčnik, Sonje 
Jamšek, Jožice Artnak, Vaska Artnaka, banke Sparkasse 
d.d., Jaska Ćoralića, Četibe Ćoralić, Djula Prošića, Vojina 
Gajanovića, Elizabete-Beti Gajanović, Alojzija Cafa, Izto-
ka Stegala, Ljudmile Stegal, Primoža Urgla, Nadje Urgl, 
Vladimirja Klopčiča, Magdalene Klopčič, Vanje Nikolić, 
Slavka Jovanovića, Magdalene Urbas, Stanislava Matije 
Krajnca, Jasmine Markič, Brigite Hruševar-Bobek, Ilije 
Janković, Andje Janković, Borke Markovič, Stanislava 
Markoviča, Marije Glušič, Andreja Glušiča, Marjana Sla-
beta, Otona Mikuliča, Florijana Renarja, Tadeja Rusiča, 
Stanislava Perka, Tamare Urbanc, Radomira Jovanovića, 
Radmile Jovanović, Darje Birkelbach, Jurija Metličarja, 
Helene Metličar, Boruta Peterlina, Vladimirja Krašoveca, 
Vladka Krašovec, Denisa Pavlinaca, Dejana Djuranovića, 
Muharema Dolića, Slavice Dolić, Andreja Kranjca, banke 
NLB d.d., družbe List d.o.o., Alenke Premrov, Dušana 
Bojića, Vinke Bojić, Danijela Novaka, Katjuše Novak, 
Katje Kovačič, Nade Abazove, Tomaža Verbiča-Šalamo-
na, Andreje Verbič-Šalamon, Andreja Knega, Alje Knego, 
Darje Vidmar, Vladislava Vidmarja, banke Volksbank d.d., 
Bronislave Pivk, Aleše Mikuš, Alana Barešića, Miroslava 
Barešića, Mojce Nose, Maje-Lare Mirnik, banke Nova 

Objave sodišč
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KBM d.d, Andreja Ivanuše, Vlaste Kuret in Boruta Kova-
čca, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, dne 2. 10. 2013 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 83-7777 z dne 
18. 2. 1983 sklenjena med investitorjem: Zavod za izgra-
dnjo Ljub ljane, TOZD Inženiring, Ljub ljana, Kersnikova 6, 
ki ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt, dipl. ing. arh, ter 
soinvestitorjema: Dolič Muharem, roj. 5. 5. 1947, in Dolič 
Slavica, roj. 8. 11. 1954, oba Španova pot 3, Ljub ljana, 
in sicer glede trisobnega stanovanja št. 2/08, v II. nad-
stropju stanovanjskega objekta B-16, v soseski ŠS-8/2 
Nova Dravlje, Občina Ljub ljana-Šiška, parc. št.: 102/1, 
k.o. Dravlje, v skupni izmeri 75,48 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 2. 10. 2013

N 26/2010-163 Os-4152/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Dževad Šabić, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
2. Zlata Šabić, Brilejeva 1, 3. Esad Vehabović, Brilejeva 1, 
Ljub ljana, 4. Boro Ličina, Ulica Bratov Učakar 42, Ljub-
ljana, 5. Nada Lozej, Brilejeva 1, Ljub ljana, 6. Slobodan 
Furlan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 7. Marija Zebec, Brilejeva 1, 
Ljub ljana, 8. Edvard Veselko Zebec, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 9. Antonija Dolničar, Kotnikova ulica 34, Ljub ljana, 
10. Milan Žorž, Brilejeva 1, Ljub ljana, 11. Miladin Jovičić, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 12. Barbara Tomše, Brilejeva 1, 
Ljub ljana, 13. Friderik Korošec, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
14. Miroslav Milošević, Maroltova 7, Ljub ljana, 15. Anita 
Robar, Brilejeva 1, Ljub ljana, 16. Viljam Prodan, Brileje-
va 1, Ljub ljana, 17. Biserka Dremelj, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 18. Maja Čepin-Dremelj, Goriška 19b, Maribor, 
19. Manca Dremelj, Brilejeva 1, Ljub ljana, 20. Kristina 
Jožica-Volčič, Brilejeva 1, Ljub ljana, 21. Antonija Klavs, 
Brilejeva 3, Ljub ljana, 22. Bojan Jelačin, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 23. Majda Renar, Brilejeva 3, Ljub ljana, 24. Valerija 
Lah, Brilejeva 3, Ljub ljana, 25. Mile Bionda, Brilejeva 3, 
Ljub ljana, 26. Radomir Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
27. Radmila Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 28. Slavko 
Raić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 29. Dušan Ogrič, Brilejeva 3, 
Ljub ljana, 30. Mateja Papež-Ogrič, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
31. Boro Dragić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 32. Nada Dra-
gić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 33. Dušanka Radić, Brileje-
va 2, Ljub ljana, 34. Stanko Radić, Brilejeva 2, Ljub ljana, 
35. Genovefa Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 36. Lidija 
Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 37. Marija Novak, Brileje-
va 3, Ljub ljana, 38. Stjepan Ropar, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
39. Haris Babić, Martina Krpana 6, Ljub ljana, 40. Nori-
cum d.o.o., Brilejeva 3, Ljub ljana, ki ga zastopa Franc 
Mavrič, Brilejeva 8, Ljub ljana, ki jih vse zastopa Klavdija 
Šušnjara, dir. podjetja Arkada nepremičnine d.o.o., Ce-
lovška cesta 185, Ljub ljana, zoper nasprotno udeleženko: 
Mestna občina Ljub ljana, ki jo zastopa Jasna Plazl, univ. 
dipl. prav., ob udeležbi: Helene Baša Česnik, Karla Pa-
ušerja, Staniše Stoilkovića, družbe Mastra, banke Unic-
redit bank Slovenija d.d., Bojana Maleca, Mojce Medič, 
Barbare Oman, Matjaža Godeca, Valerije Godec, Irene 
Novak, Petra Prendžova, Slobodana Kasagića, Ilinke Ka-
sagić, Dušana Pavčnika, Martine Bašin-Pavčnik, Sonje 
Jamšek, Jožice Artnak, Vaska Artnaka, banke Sparkasse 
d.d., Jaska Ćoralića, Četibe Ćoralić, Djula Prošića, Vojina 

Gajanovića, Elizabete-Beti Gajanović, Alojzija Cafa, Izto-
ka Stegala, Ljudmile Stegal, Primoža Urgla, Nadje Urgl, 
Vladimirja Klopčiča, Magdalene Klopčič, Vanje Nikolić, 
Slavka Jovanovića, Magdalene Urbas, Stanislava Matije 
Krajnca, Jasmine Markič, Brigite Hruševar-Bobek, Ilije 
Janković, Andje Janković, Borke Markovič, Stanislava 
Markoviča, Marije Glušič, Andreja Glušiča, Marjana Sla-
beta, Otona Mikuliča, Florijana Renarja, Tadeja Rusiča, 
Stanislava Perka, Tamare Urbanc, Radomira Jovanovića, 
Radmile Jovanović, Darje Birkelbach, Jurija Metličarja, 
Helene Metličar, Boruta Peterlina, Vladimirja Krašoveca, 
Vladka Krašovec, Denisa Pavlinaca, Dejana Djuranovića, 
Muharema Dolića, Slavice Dolić, Andreja Kranjca, banke 
NLB d.d., družbe List d.o.o., Alenke Premrov, Dušana 
Bojića, Vinke Bojić, Danijela Novaka, Katjuše Novak, 
Katje Kovačič, Nade Abazove, Tomaža Verbiča-Šalamo-
na, Andreje Verbič-Šalamon, Andreja Knega, Alje Knego, 
Darje Vidmar, Vladislava Vidmarja, banke Volksbank d.d., 
Bronislave Pivk, Aleše Mikuš, Alana Barešića, Miroslava 
Barešića, Mojce Nose, Maje-Lare Mirnik, banke Nova 
KBM d.d, Andreja Ivanuše, Vlaste Kuret in Boruta Kova-
čca, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, dne 2. 10. 2013 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine: soinvestitorske pogodbe, sklenjene med 
investitorjem: Zavod za izgradnjo Ljub ljane, TOZD In-
ženiring, Ljub ljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa direktor 
TOZD Slavko Bajt, dipl. ing. arh, ter soinvestitorjema: 
Roman Veber, roj. 9. 2. 1959, Tacen 48, Ljub ljana, in Vida 
Bohinc, roj. 12. 5. 1940, Frtica 13, Litija, in sicer glede 
enoinpolsobnega stanovanja št. 3/06 v III, nadstropju 
stanovanjskega objekta B-16, v soseski ŠS-8/2 Nova 
Dravlje, Občina Ljub ljana-Šiška, ki se gradi na parc. št.: 
102/1, k.o. Dravlje, v skupni izmeri 45,45 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 2. 10. 2013

N 26/2010-163 Os-4153/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Dževad Šabić, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 2. Zlata Šabić, Brilejeva 1, 3. Esad Vehabović, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 4. Boro Ličina, Ulica Bratov Uča-
kar 42, Ljub ljana, 5. Nada Lozej, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
6. Slobodan Furlan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 7. Marija Ze-
bec, Brilejeva 1, Ljub ljana, 8. Edvard Veselko Zebec, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 9. Antonija Dolničar, Kotnikova 
ulica 34, Ljub ljana, 10. Milan Žorž, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
11. Miladin Jovičić, Brilejeva 1, Ljub ljana, 12. Barba-
ra Tomše, Brilejeva 1, Ljub ljana, 13. Friderik Korošec, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 14. Miroslav Milošević, Marolto-
va 7, Ljub ljana, 15. Anita Robar, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
16. Viljam Prodan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 17. Biserka 
Dremelj, Brilejeva 1, Ljub ljana, 18. Maja Čepin-Dremelj, 
Goriška 19b, Maribor, 19. Manca Dremelj, Brilejeva 1, 
Ljub ljana, 20. Kristina Jožica-Volčič, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 21. Antonija Klavs, Brilejeva 3, Ljub ljana, 22. Bo-
jan Jelačin, Brilejeva 3, Ljub ljana, 23. Majda Renar, 
Brilejeva 3, Ljub ljana, 24. Valerija Lah, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 25. Mile Bionda, Brilejeva 3, Ljub ljana, 26. Ra-
domir Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 27. Radmila 
Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 28. Slavko Raić, Bri-
lejeva 3, Ljub ljana, 29. Dušan Ogrič, Brilejeva 3, Ljub-
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ljana, 30. Mateja Papež-Ogrič, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
31. Boro Dragić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 32. Nada Dra-
gić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 33. Dušanka Radić, Brileje-
va 2, Ljub ljana, 34. Stanko Radić, Brilejeva 2, Ljub ljana, 
35. Genovefa Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 36. Lidija 
Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 37. Marija Novak, Brileje-
va 3, Ljub ljana, 38. Stjepan Ropar, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
39. Haris Babić, Martina Krpana 6, Ljub ljana, 40. Nori-
cum d.o.o., Brilejeva 3, Ljub ljana, ki ga zastopa Franc 
Mavrič, Brilejeva 8, Ljub ljana, ki jih vse zastopa Klavdija 
Šušnjara, dir. podjetja Arkada nepremičnine d.o.o., Ce-
lovška cesta 185, Ljub ljana, zoper nasprotno udeležen-
ko: Mestna občina Ljub ljana, ki jo zastopa Jasna Plazl, 
univ. dipl. prav., ob udeležbi: Helene Baša Česnik, Karla 
Paušerja, Staniše Stoilkovića, družbe Mastra, banke 
Unicredit bank Slovenija d.d., Bojana Maleca, Mojce 
Medič, Barbare Oman, Matjaža Godeca, Valerije Godec, 
Irene Novak, Petra Prendžova, Slobodana Kasagića, 
Ilinke Kasagić, Dušana Pavčnika, Martine Bašin-Pavč-
nik, Sonje Jamšek, Jožice Artnak, Vaska Artnaka, banke 
Sparkasse d.d., Jaska Ćoralića, Četibe Ćoralić, Djula 
Prošića, Vojina Gajanovića, Elizabete-Beti Gajanović, 
Alojzija Cafa, Iztoka Stegala, Ljudmile Stegal, Primo-
ža Urgla, Nadje Urgl, Vladimirja Klopčiča, Magdalene 
Klopčič, Vanje Nikolić, Slavka Jovanovića, Magdale-
ne Urbas, Stanislava Matije Krajnca, Jasmine Markič, 
Brigite Hruševar-Bobek, Ilije Janković, Andje Janković, 
Borke Markovič, Stanislava Markoviča, Marije Glušič, 
Andreja Glušiča, Marjana Slabeta, Otona Mikuliča, Flo-
rijana Renarja, Tadeja Rusiča, Stanislava Perka, Tamare 
Urbanc, Radomira Jovanovića, Radmile Jovanović, Dar-
je Birkelbach, Jurija Metličarja, Helene Metličar, Boruta 
Peterlina, Vladimirja Krašoveca, Vladka Krašovec, De-
nisa Pavlinaca, Dejana Djuranovića, Muharema Dolića, 
Slavice Dolić, Andreja Kranjca, banke NLB d.d., družbe 
List d.o.o., Alenke Premrov, Dušana Bojića, Vinke Bojić, 
Danijela Novaka, Katjuše Novak, Katje Kovačič, Nade 
Abazove, Tomaža Verbiča-Šalamona, Andreje Ver-
bič-Šalamon, Andreja Knega, Alje Knego, Darje Vidmar, 
Vladislava Vidmarja, banke Volksbank d.d., Bronislave 
Pivk, Aleše Mikuš, Alana Barešića, Miroslava Barešića, 
Mojce Nose, Maje-Lare Mirnik, banke Nova KBM d.d, 
Andreja Ivanuše, Vlaste Kuret in Boruta Kovačca, zara-
di vzpostavitve etažne lastnine, dne 24. 9. 2013 izdalo 
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško knjižne 
listine: pogodbe o prodaji stanovanja št. 116/92 z dne 
6. 4. 1992, sklenjene na podlagi stanovanjskega zakona 
(Uradni list RS, št. 18/91-I) med prodajalcem: Pivovar-
na Union p.o., Pivovarniška 2 Ljub ljana, ki ga zastopa 
po pooblastilu Marjan Mir, dipl. iur., ter kupcem: Bionda 
Mile, EMŠO: 0905956500462, Ljub ljana, Brilejeva 3, in 
sicer za nepremičnino – stanovanje št. 109, v 1. nadstro-
pju, skupna izmera 60,92 m2, ki se nahaja v stanovanjski 
hiši z naslovom Brilejeva ulica 3, Ljub ljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 2. 10. 2013

N 26/2010-169 Os-4156/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Dževad Šabić, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 2. Zlata Šabić, Brilejeva 1, 3. Esad Vehabović, 

Brilejeva 1, Ljub ljana, 4. Boro Ličina, Ulica Bratov Uča-
kar 42, Ljub ljana, 5. Nada Lozej, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
6. Slobodan Furlan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 7. Marija Ze-
bec, Brilejeva 1, Ljub ljana, 8. Edvard Veselko Zebec, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 9. Antonija Dolničar, Kotnikova 
ulica 34, Ljub ljana, 10. Milan Žorž, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
11. Miladin Jovičić, Brilejeva 1, Ljub ljana, 12. Barba-
ra Tomše, Brilejeva 1, Ljub ljana, 13. Friderik Korošec, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 14. Miroslav Milošević, Marolto-
va 7, Ljub ljana, 15. Anita Robar, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
16. Viljam Prodan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 17. Biserka 
Dremelj, Brilejeva 1, Ljub ljana, 18. Maja Čepin-Dremelj, 
Goriška 19b, Maribor, 19. Manca Dremelj, Brilejeva 1, 
Ljub ljana, 20. Kristina Jožica-Volčič, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 21. Antonija Klavs, Brilejeva 3, Ljub ljana, 22. Bo-
jan Jelačin, Brilejeva 3, Ljub ljana, 23. Majda Renar, 
Brilejeva 3, Ljub ljana, 24. Valerija Lah, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 25. Mile Bionda, Brilejeva 3, Ljub ljana, 26. Ra-
domir Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 27. Radmila 
Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 28. Slavko Raić, Bri-
lejeva 3, Ljub ljana, 29. Dušan Ogrič, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 30. Mateja Papež-Ogrič, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
31. Boro Dragić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 32. Nada Dra-
gić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 33. Dušanka Radić, Brileje-
va 2, Ljub ljana, 34. Stanko Radić, Brilejeva 2, Ljub ljana, 
35. Genovefa Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 36. Lidija 
Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 37. Marija Novak, Brile-
jeva 3, Ljub ljana, 38. Stjepan Ropar, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 39. Haris Babić, Martina Krpana 6, Ljub ljana, 
40. Noricum d.o.o., Brilejeva 3, Ljub ljana, ki ga za-
stopa Franc Mavrič, Brilejeva 8, Ljub ljana, ki jih vse 
zastopa Klavdija Šušnjara, dir. podjetja Arkada nepre-
mičnine d.o.o., Celovška cesta 185, Ljub ljana, zoper 
nasprotno udeleženko: Mestna občina Ljub ljana, ki jo 
zastopa Jasna Plazl, univ. dipl. prav., ob udeležbi: He-
lene Baša Česnik, Karla Paušerja, Staniše Stoilkovića, 
družbe Mastra, banke Unicredit bank Slovenija d.d., 
Bojana Maleca, Mojce Medič, Barbare Oman, Matjaža 
Godeca, Valerije Godec, Irene Novak, Petra Prendžova, 
Slobodana Kasagića, Ilinke Kasagić, Dušana Pavčnika, 
Martine Bašin-Pavčnik, Sonje Jamšek, Jožice Artnak, 
Vaska Artnaka, banke Sparkasse d.d., Jaska Ćoralića, 
Četibe Ćoralić, Djula Prošića, Vojina Gajanovića, Eli-
zabete-Beti Gajanović, Alojzija Cafa, Iztoka Stegala, 
Ljudmile Stegal, Primoža Urgla, Nadje Urgl, Vladimirja 
Klopčiča, Magdalene Klopčič, Vanje Nikolić, Slavka Jo-
vanovića, Magdalene Urbas, Stanislava Matije Krajnca, 
Jasmine Markič, Brigite Hruševar-Bobek, Ilije Janković, 
Andje Janković, Borke Markovič, Stanislava Markoviča, 
Marije Glušič, Andreja Glušiča, Marjana Slabeta, Otona 
Mikuliča, Florijana Renarja, Tadeja Rusiča, Stanislava 
Perka, Tamare Urbanc, Radomira Jovanovića, Radmi-
le Jovanović, Darje Birkelbach, Jurija Metličarja, He-
lene Metličar, Boruta Peterlina, Vladimirja Krašoveca, 
Vladka Krašovec, Denisa Pavlinaca, Dejana Djurano-
vića, Muharema Dolića, Slavice Dolić, Andreja Kranjca, 
banke NLB d.d., družbe List d.o.o., Alenke Premrov, 
Dušana Bojića, Vinke Bojić, Danijela Novaka, Katjuše 
Novak, Katje Kovačič, Nade Abazove, Tomaža Verbi-
ča-Šalamona, Andreje Verbič-Šalamon, Andreja Knega, 
Alje Knego, Darje Vidmar, Vladislava Vidmarja, banke 
Volksbank d.d., Bronislave Pivk, Aleše Mikuš, Alana 
Barešića, Miroslava Barešića, Mojce Nose, Maje-Lare 
Mirnik, banke Nova KBM d.d, Andreja Ivanuše, Vlaste 
Kuret in Boruta Kovačca, zaradi vzpostavitve etažne la-
stnine, dne 2. 10. 2013 izdalo sklep o začetku postopka 
vzpostavitve zemljiško knjižne listine: dodatka k soinve-
stitorski pogodbi št. 82-7560 z dne 31. 1. 1984, sklenjen 
med investitorjem: Zavod za izgradnjo Ljub ljane, TOZD 
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Inženiring, Ljub ljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa di-
rektor TOZD Slavko Bajt, dipl. ing. arh, ter soinvestitor-
jema: Jovanović Radomir in Radmila, oba Ziherlova 10, 
Ljub ljana, glede enoinpolsobnega stanovanja št. 10, v 3. 
nadstropju objekta B-16, soseska ŠS 8/2 Nove Dravlje, 
skupna površina 44,00 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev 
postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 2. 10. 2013

N 26/2010-175 Os-4159/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Dževad Šabić, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 2. Zlata Šabić, Brilejeva 1, 3. Esad Vehabović, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 4. Boro Ličina, Ulica Bratov Uča-
kar 42, Ljub ljana, 5. Nada Lozej, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
6. Slobodan Furlan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 7. Marija Ze-
bec, Brilejeva 1, Ljub ljana, 8. Edvard Veselko Zebec, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 9. Antonija Dolničar, Kotnikova 
ulica 34, Ljub ljana, 10. Milan Žorž, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
11. Miladin Jovičić, Brilejeva 1, Ljub ljana, 12. Barba-
ra Tomše, Brilejeva 1, Ljub ljana, 13. Friderik Korošec, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 14. Miroslav Milošević, Marolto-
va 7, Ljub ljana, 15. Anita Robar, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
16. Viljam Prodan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 17. Biserka 
Dremelj, Brilejeva 1, Ljub ljana, 18. Maja Čepin-Dremelj, 
Goriška 19b, Maribor, 19. Manca Dremelj, Brilejeva 1, 
Ljub ljana, 20. Kristina Jožica-Volčič, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 21. Antonija Klavs, Brilejeva 3, Ljub ljana, 22. Bo-
jan Jelačin, Brilejeva 3, Ljub ljana, 23. Majda Renar, 
Brilejeva 3, Ljub ljana, 24. Valerija Lah, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 25. Mile Bionda, Brilejeva 3, Ljub ljana, 26. Ra-
domir Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 27. Radmila 
Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 28. Slavko Raić, Bri-
lejeva 3, Ljub ljana, 29. Dušan Ogrič, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 30. Mateja Papež-Ogrič, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
31. Boro Dragić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 32. Nada Dra-
gić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 33. Dušanka Radić, Brileje-
va 2, Ljub ljana, 34. Stanko Radić, Brilejeva 2, Ljub ljana, 
35. Genovefa Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 36. Lidija 
Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 37. Marija Novak, Brile-
jeva 3, Ljub ljana, 38. Stjepan Ropar, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 39. Haris Babić, Martina Krpana 6, Ljub ljana, 
40. Noricum d.o.o., Brilejeva 3, Ljub ljana, ki ga za-
stopa Franc Mavrič, Brilejeva 8, Ljub ljana, ki jih vse 
zastopa Klavdija Šušnjara, dir. podjetja Arkada nepre-
mičnine d.o.o., Celovška cesta 185, Ljub ljana, zoper 
nasprotno udeleženko: Mestna občina Ljub ljana, ki jo 
zastopa Jasna Plazl, univ. dipl. prav., ob udeležbi: He-
lene Baša Česnik, Karla Paušerja, Staniše Stoilkovića, 
družbe Mastra, banke Unicredit bank Slovenija d.d., 
Bojana Maleca, Mojce Medič, Barbare Oman, Matjaža 
Godeca, Valerije Godec, Irene Novak, Petra Prendžova, 
Slobodana Kasagića, Ilinke Kasagić, Dušana Pavčnika, 
Martine Bašin-Pavčnik, Sonje Jamšek, Jožice Artnak, 
Vaska Artnaka, banke Sparkasse d.d., Jaska Ćoralića, 
Četibe Ćoralić, Djula Prošića, Vojina Gajanovića, Eli-
zabete-Beti Gajanović, Alojzija Cafa, Iztoka Stegala, 
Ljudmile Stegal, Primoža Urgla, Nadje Urgl, Vladimirja 
Klopčiča, Magdalene Klopčič, Vanje Nikolić, Slavka Jo-
vanovića, Magdalene Urbas, Stanislava Matije Krajnca, 

Jasmine Markič, Brigite Hruševar-Bobek, Ilije Janković, 
Andje Janković, Borke Markovič, Stanislava Markoviča, 
Marije Glušič, Andreja Glušiča, Marjana Slabeta, Otona 
Mikuliča, Florijana Renarja, Tadeja Rusiča, Stanislava 
Perka, Tamare Urbanc, Radomira Jovanovića, Radmile 
Jovanović, Darje Birkelbach, Jurija Metličarja, Helene 
Metličar, Boruta Peterlina, Vladimirja Krašoveca, Vladka 
Krašovec, Denisa Pavlinaca, Dejana Djuranovića, Mu-
harema Dolića, Slavice Dolić, Andreja Kranjca, banke 
NLB d.d., družbe List d.o.o., Alenke Premrov, Dušana 
Bojića, Vinke Bojić, Danijela Novaka, Katjuše Novak, 
Katje Kovačič, Nade Abazove, Tomaža Verbiča-Šala-
mona, Andreje Verbič-Šalamon, Andreja Knega, Alje 
Knego, Darje Vidmar, Vladislava Vidmarja, banke Vol-
ksbank d.d., Bronislave Pivk, Aleše Mikuš, Alana Bare-
šića, Miroslava Barešića, Mojce Nose, Maje-Lare Mirnik, 
banke Nova KBM d.d, Andreja Ivanuše, Vlaste Kuret in 
Boruta Kovačca, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, 
dne 2. 10. 2013 izdalo sklep o začetku postopka vzpo-
stavitve zemljiško knjižne listine:

– soinvestitorska pogodba z dne 29. 12. 1982 skle-
njena med investitorjem: Zavod za izgradnjo Ljub ljane, 
TOZD Inženiring, Ljub ljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa 
direktor TOZD Slavko Bajt, dipl. ing. arh, ter soinve-
stitorji: Martel Zupan, roj. 19. 6. 1948, Valjavčeva 20, 
Ljub ljana, Viktorija Zupan, roj. 4. 6. 1950, Šišenska 37, 
Ljub ljana, Anton Bambič, roj. 10. 11. 1921, Šišenska 37, 
Ljub ljana, in sicer glede štirisobnega stanovanja št. 2/06, 
v II. nadstropju stanovanjskega objekta B-16, v soseski 
ŠS-8/2 Nova Dravlje, Občina Ljub ljana-Šiška, parc. št.: 
102/1, k.o. Dravlje, v skupni izmeri 91,94 m2,

– dodatek k soinvestitorski pogodbi št.: 82-7607 
z dne 31. 1. 1984, sklenjen med investitorjem: Zavod za 
izgradnjo Ljub ljane, TOZD Inženiring, Ljub ljana, Kersni-
kova 10, ki ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt, dipl. 
ing. arh, ter soinvestitorji: Martel Zupan, Viktorija Zupan, 
in Anton Bambič, vsi Šišenska 37, Ljub ljana, glede štiri-
sobnega stanovanja št. 6, v 2. nadstropju objekta B-16, 
soseska ŠS 8/2 Nove Dravlje.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev 
postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 2. 10. 2013

N 22/2011 Os-4212/13

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna so-
dnica Zdenka Marinšek-Novak, je v nepravdni zade-
vi predlagajoče stranke: 1. KBM Leasing d.o.o., Ulica 
Vita Kraigherja 5, Maribor, 2. Občina Radlje ob Dravi, 
Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, 3. Koroška tr-
govina d.d., Mestni trg 3, Šentjur, ki jih vse zastopa 
Boris Fanin, direktor Ramzes d.o.o. iz Maribora, zoper 
nasprotne stranke: 1. Zora Serdenšek, Partizanska 2, 
Radlje ob Dravi, 2. Anastazija Grubelnik, Partizanska 2, 
Radlje ob Dravi, 3. Natalija Rebernik, Partizanska 2, 
Radlje ob Dravi, 4. Barbara Arnšek, Razgledna 39, 
Radlje ob Dravi, 5. Ljudmila Križan, Partizanska 2, 
Radlje ob Dravi, 6. Anton Ledinek, Partizanska 2, Ra-
dlje ob Dravi, 7. Milena Ledinek, Partizanska 2, Ra-
dlje ob Dravi, 8. Rok Sobiech, Ul. pod Perkolico 42, 
Radlje ob Dravi, 9. Jelka Pogorelčnik, Partizanska 2, 
Radlje ob Dravi, 10. Srečko Helbl, Partizanska 2, Ra-
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dlje ob Dravi, 11. Primož Širnik, Partizanska 2, Radlje 
ob Dravi, 12. Gostinstvo d.o.o. Podvelka, Brezno 79, 
Podvelka, 13. Anica Garnež, Koroška c. 65, Radlje ob 
Dravi, 14. Simona Štumberger, Partizanska 2, Radlje 
ob Dravi, 15. Vanja Kolar, Partizanska 2, Radlje ob 
Dravi, 16. Aleksander Kolar, Partizanska 2, Radlje ob 
Dravi, 17. Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi 
d.o.o., Mariborska cesta 3, Radlje ob Dravi, 18. Ksenija 
Stražišnik, Partizanska 2, Radlje ob Dravi, 19. Martin 
Črešnar, Partizanska 2, Radlje ob Dravi, 20. Marija 
Lorenc Onuk, Cesta ob potoku 32, Muta, 21. Dragica 
Vajs, Partizanska 28, Radlje ob Dravi, 22. Karmen Pa-
žek, Partizanska 2, Radlje ob Dravi, 23. Rozalija Ker-
bler, Partizanska 2, Radlje ob Dravi, 24. Peter Kerbler, 
Partizanska 2, Radlje ob Dravi, 25. Elizabeta Ostruh, 
Partizanska 2, Radlje ob Dravi, 26. Jelena Tenodi, 
Partizanska 2, Radlje ob Dravi, 27. Miha Hauser, Par-
tizanska 2, Radlje ob Dravi, zaradi vzpostavitve etažne 
lastnine in določitve pripadajočega zemljišča k stavbi, 
pri nepremičnini – posameznem delu stavbe, ki pred-
stavlja stanovanje št. 31 v 4. nadstropju stavbe na na-
slovu Partizanska 2, Radlje ob Dravi, ki stoji na parceli 
št. 351/14, k.o. Radlje ob Dravi, začelo postopek vzpo-
stavitve zemljiško knjižnih listin, in sicer: kupoprodajne 
pogodbe o prodaji stanovanja št. 5/91-92 z dne 16. 1. 
1992, sklenjene med prodajalcem Železarna Ravne 
Armature Muta d.d., Koroška cesta 55, Muta, in kupo-
valko Jelko Grubelnik (sedaj Kresal) za prodajo stano-
vanja št. 31, v 4. nadstropju, v izmeri 59,72 m2, v stavbi 
na naslovu Partizanska 2, Radlje ob Dravi.

Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni ne-
premičnini se zahteva v korist predlagateljice Jelke Gru-
belnik, Partizanska cesta 2, Radlje ob Dravi – do celote.

Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem 
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, 
katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice 
tega postopka.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu  
dne 8. 11. 2013

N 11/2012 Os-4116/13

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je po okrajni 
sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja 
etažne lastnine na stavbi z naslovom Slovenska Bistri-
ca, Čopova ulica 3 in 5, št. stavbe 753-1389, na predlog 
priglasitelja: Jože Kodrič, Čopova ulica 3, Slovenska 
Bistrica, ki predlaga vpis lastninske pravice na posa-
meznem delu stavbe št. 753-1389-4 in za vzpostavitev 
pravnega naslova, 18. 10. 2013 izdalo sklep o začetku 
postopka za vzpostavitev pravnega naslova, pogodbe 
o prodaji stanovanja z dne 13. 9. 1993 sklenjena za sta-
novanje št. 1 v I. nadstropju stanovanjske hiše Čopova 
ulica 3, Slovenska Bistrica med prodajalcem Gozdnim 
gospodarstvom Maribor p.o., zastopanem po Emilijanu 
Trafeli in kupcem Jožetom Kodričem, stanujočim Čopo-
va ulica 3, Slovenska Bistrica.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist Jožeta Kodriča.

Morebiten ugovor naj se posreduje na naslov: 
Okrajno sodišče v Mariboru, Cafova ulica 1, Maribor.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 18. 10. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

N 31/2013 Os-4190/13

Okrajno sodišče v Domžalah, Ljub ljanska 
cesta 76, 1230 Domžale, je skladno s 4. točko druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku 
s sklepom z dne 4. 11. 2013 postavilo začasnega skrb-
nika nasprotni udeleženki: Anici Tolmajer, Kidričeva 9, 
Mengeš, v sporu zaradi predloga za civilno razdružitev 
solastnih nepremičnin, in sicer odvetnico Jagodo Cujnik, 
Ljub ljanska cesta 76, 1230 Domžale, ki bo zastopala 
nasprotno udeleženko v postopku vse do takrat, dokler 
nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je nasprotni udeleženki 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 11. 2013

VL 203335/2012 Os-3701/13

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 odvetnica Alenka 
Čeh Gerečnik, p.p. 1234 Maribor, proti dolžniku Duša-
nu Kokot, Ulica heroja Vojka 17, Maribor, ki ga zastopa 
odvetnik Stanislav Greifoner, Partizanska 13A, Maribor, 
zaradi izterjave 1.689,97 EUR, sklenilo:

dolžniku Dušanu Kokot, Ulica heroja Vojka 17, Ma-
ribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Sta-
nislav Greifoner.

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 13. 9. 2013

VL 85836/2012 Os-4109/13

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 odvetnica Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana 
Držečnika (p.p.1593) 9, Maribor, proti dolžniku Valentinu 
Gorjup, Adelaide grove, Shepherds Bush 37/c, Združe-
no kraljestvo, ki ga zastopa zakonita zastopnica odve-
tnica Tatjana Markelj, Ljub ljanska 64, Domžale, zaradi 
izterjave 2.857,83 EUR, sklenilo:

dolžniku Valentinu Gorjup, Adelaide grove, 
Shepherds Bush 37/c, Združeno kraljestvo, se na pod-
lagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Tatja-
no Markelj, Ljub ljanska 64, Domžale.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
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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 16. 10. 2013

VL 147225/2013 Os-4162/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Obči-
ne Tržič, Trg svobode 18, Tržič; Domplan Investa d.d. 
Kranj, Bleiweisova cesta 14, Kranj; Računovodske sto-
ritve, Pavel Barabaš s.p., Cankarjeva cesta 1, Tržič; Ja-
nez Kikel, Cankarjeva cesta 1, Kranj, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Društvo invalidov Tržič, Cankarjeva cesta 1, Tr-
žič, ki ga zastopa zak. zast. Alenka Ogris, Cankarjeva 
cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Dom-
plan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Gregor Ogris, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; BPT 
naložbe, energetika, nepremičnine d.o.o., Nazorjeva 
ulica 3, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Petra Valenta, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Ma-
rijan Štancar, Šorlijeva ulica 9, Kranj, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Anna Šmidt, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga za-
stopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova 
cesta 14, Kranj; Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 
javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljub ljana, ki ga zastopa 
zak. zast. Blaž Ropret, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga 
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiwei-
sova cesta 14, Kranj; Irena Ogrin, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera zevnik Domplan 
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Olga Radič, Cankar-
jeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Iris Šober, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Vanja 
Belhar, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Tatjana Brodnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga 
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweiso-
va cesta 14, Kranj; Milan Gregorčič, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan 
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Zora Blažan, Cankar-
jeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Mali-e-Tiko, 
pro izvodnja elementov za elektroniko in kovinsko opre-
mo, d.o.o., Loka 121, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Pe-
ter uzar, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Danica Švarc, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga 
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiwei-
sova cesta 14, Kranj; Franc Meglič, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Bogomila Koselj, Cankar-
jeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marica Ku-
šenič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. 
Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; 
Branko Sajovic, Hudo 14, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. 
Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; 
Darja Sitar, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Marija Globočnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga 
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweiso-
va cesta 14, Kranj; Petra Gligorević, Cankarjeva cesta 1, 

Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Arif Begulić, Cankarjeva 
cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Dom-
plan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Janez Kokalj, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Silva 
Vrhovnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Gabrijela Klemenčič, Senično 28, Križe, ki ga za-
stopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova 
cesta 14, Kranj; Matija Vesel, Cankarjeva cesta 1, Tržič, 
ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Ble-
iweisova cesta 14, Kranj; Polona Rus Brišar, Preska 20, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan 
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Anton Žepič, Cankar-
jeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Mojca Žepič, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Kristi-
na Dolžan Primožič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga za-
stopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova 
cesta 14, Kranj; Nevenka Prašnikar, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Janko Rabič, Cankarjeva 
cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Vida Dacar, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Gi-
zela Vrbančič Janša, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga 
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweiso-
va cesta 14, Kranj; Pavel Barabaš, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Renata Marin, Cankarjeva 
cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Dom-
plan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Sanela Janković, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Jo-
žef Jejčič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Dejan Klemenčič, Begunjska ulica 1, Tržič, ki ga 
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweiso-
va cesta 14, Kranj; Alojz Petrovič, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marija Omerović, Cankar-
jeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zev-
nik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Hazim 
Omerović, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Oliver Grubešić, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga 
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiwei-
sova cesta 14, Kranj; Silva Logar, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan 
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Sihveta Inajetovič, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera 
Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Šućo 
Đutović, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Cvetka Marcola, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga 
zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweiso-
va cesta 14, Kranj; Stane Marcola, Cankarjeva cesta 1, 
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan 
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj; Slavica Domazet Ma-
nojlović, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Zevnik Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 
Kranj; Branimir Manojlović, Kranjska cesta 42, Tržič, 
ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik Domplan d.d., 
Bleiweisova cesta 14, Kranj; Marija Florjanič, Cankar-
jeva ulica 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik 
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnici 
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Nadji Florjančič, Celovška 134, Ljub ljana, ki ga zastopa 
zak. zast. odv. začasni zast. Jernej Goričar, Jakšičeva 
ulica 1, Ljub ljana, zaradi izterjave 197,82 EUR, sklenilo:

dolžnici Nadji Florjančič, Celovška 134, Ljub ljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jernej 
Goričar, Jakšičeva 1, 1000 Ljub ljana.

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 29. 10. 2013

VL 92523/2013 Os-4202/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Stanin-
vest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti dolžnici 
Taši Černoša, Krožna pot 20, Ljub ljana -dostava, ki ga 
zastopa zak. zast. odv. Sonja Dolinar, Tavčarjeva 2, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 163,56 EUR, sklenilo:

dolžnici Taši Černoša, Krožna pot 20, Ljub-
ljana – 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 odvetnica So-
nja Dolinar, Tavčarjeva 2, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 8. 10. 2013

VL 159848/2012 Os-4203/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke 
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub ljana, ki jo za-
stopa odvetnik Mohorko Rafael – odvetnik, Miklošičeva 
ulica 5, Celje, proti dolžniku Antonu Ivnik, Preša 26, 
Majšperk, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik 
Janez Lovrec, Vodnikova ulica 2, Ptuj, zaradi izterja-
ve 679,97 EUR, sklenilo:

dolžniku Antonu Ivnik, se na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ja-
nez Lovrenc, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj.

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 7. 11. 2013

VL 142234/2013 Os-4256/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Dom-

plan, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnicam 
Elizabeti Praprotnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Etelki 
Praprotnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Nadji Florjančič, 
Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki jo zastopa zak. zast. odv. 
Renata Godnjov Špik, Kovorska 31, Tržič, zaradi izter-
jave 1.019,13 EUR, sklenilo:

dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Renata 
Godnjov Špik, Kovorska 31, 4290 Tržič.

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 30. 10. 2013

N 72/2012 Os-3383/13

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodni-
ci Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predla-
gajoče stranke Ivana Mlinarič, Pušča, Glavna ulica 80, 
Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnik Dejan Rituper 
iz Murske Sobote, zoper nasprotne udeležence: 1. Aleš 
Müller, Černelavci, Pušča 30, Murska Sobota, 2. Robi 
Müller, Slovenska ulica 3, Murska Sobota, 3. Patrick 
Müller, Pušča, Bela ulica 21, Murska Sobota, ki ga 
zastopa zakonita zastopnica Larisa Müller, sedaj oba 
neznanega bivališča zaradi razdružitve solastnega pre-
moženja, dne 13. 8. 2013 sklenilo:

V nepravdni zadevi Okrajnega sodišča v Murski So-
boti, opr. št. N 72/2012 se nasprotnemu udeležencu Pa-
triku Müller, Pušča, Bela ulica 21, sedaj neznanega bi-
vališča, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na pod-
lagi 37. člena Zakona o nepravdnem postopku, postavi 
začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi 
odvetnik Oskar Šooš, Slovenska 42/I, Murska Sobota.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega 
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler nasprotni udeleženec ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti  
dne 13. 8. 2013

IV P 179/2013 Os-3987/13

Okrožno sodišče v Novi Gorici je po višjem sodniku 
Igorju Mozetiču, v pravdni zadevi tožeče stranke: Petra 
Rovšček, Modrej 48, Most na Soči, ki jo zastopa Darja 
Pahor, odvetnica v Novi Gorici, zoper toženo stranko 
Tadeja Vitez, Žagarjeva 5, Tolmin (naslov za vročanje: 
Bar Zafira, Matala, 70200 Timbaki, Kreta, Grčija), zara-
di dodelitve mladoletnih otrok, določitve preživnine in 
stikov sklenilo:

Na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki: 
Tadeju Vitez, postavi začasna zastopnica – odvetnica 
Hilda Pipan, Kidričeva ul. 19, Nova Gorica, ki bo zasto-
pala toženo stranko v pravdni zadevi IV P 179/2013, 
vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
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za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici  
dne 15. 10. 2013

Z 13/2013 Os-4201/13

Okrajno sodišče v Sežani je v zadevi zavarova-
nja upnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, 
Davčna uprava RS, Davčni urad Koper, ki jo zastopa Dr-
žavno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru zo-
per dolžnika Franca Karla Cetin, Calle Bonpland 1241, 
C1420 Buenos Aires, Argentina, ki ga zastopa začasni 
zastopnik odvetnik Damjan Krt iz Sežane, po predlogu 
upnika za postavitev začasnega zastopnika dolžniku na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dolžni-
ku Francu Karlu Cetini, Calle Bonpland 1241, C1420 
Buenos Aires, Argentina, sedaj neznanega bivališča, 
sklepom z dne 8. 11. 2013 postavilo začasnega zasto-
pnika, in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska 
cesta 63, 6210 Sežana, ki bo dolžnika v tem postopku 
zastopal vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 11. 11. 2013

VL 48473/2012 Os-4082/13

V izvršilni zadevi upnika Hypo leasing d.o.o., Dunaj-
ska 117, Ljub ljana, ki ga zastopa Rok Pelko, odvetnik iz 
Celja, proti dolžniku Romanu Polšak, Okrogarjeva ul. 7, 
Celje, ki ga zastopa Maksimiljana Kincl Mlakar, odvetni-
ca iz Šmarja pri Jelšah, zaradi izterjave 295.033,61 EUR 
s pp, dne 16. 10. 2013 skenilo:

dolžniku Romanu Polšaku se na podlagi 4. in 5. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju (ZIZ) postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Maksi-
miljana Kincl Mlakar, Šmarje pri Jelšah, Slomškova 3, 
Šmarje pri Jelšah.

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 Šmarju pri Jelšah
dne 16. 10. 2013

Oklici dedičem

D 125/2013 Os-3676/13

Okrajno sodišče v Krškem je po okrožni sodnici 
Mariji Breznik v zapuščinski zadevi po dne 9. 4. 2013 
umrlem Jožetu Mirtu, roj. 11. 5. 1955, nazadnje stanujoč 
Dobrova 26, p. Senovo, izven naroka dne 11. 9. 2013, 
podalo oklic;

Zakoniti dediči – dediči tretjega dednega reda, po 
pokojnem Jožetu Mirtu, roj. 11. 5. 1995, nazadnje sta-
nujoč Dobrova 26, p. Senovo, umrlem dne 9. 4. 2013, 
katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 
enega leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega 
sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, priglasi-
jo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 11. 9. 2013

D 125/2013 Os-3947/13

Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Katarini Nemec, rojeni 17. 11. 
1928, državljanki Republike Slovenije, nazadnje sta-
nujoči Spodnja Bačkova 18, Benedikt, ki je umrla dne 
23. 3. 2013.

Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da zapustni-
ca otrok ni zapustila, prav tako ni imela bratov in sester. 
Glede na navedeno bi v poštev prišli dediči tretjega de-
dnega reda, o katerih pa sodišče nima podatkov.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva zapustnikove dede in babice, njihove 
potomce ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave oklica na sodni deski sodišča. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče do-
ločilo Tino Vukovič, višjo pravosodno svetovalko, pri 
Okrajnem sodišču v Lenartu, ki bo zastopala neznane 
dediče v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Lenartu  
dne 10. 10. 2013

II D 3325/2012 Os-3970/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Mariji Huč, roj. 6. 9. 1946, umrli 
25. 11. 2012, nazadnje stan. Nadgoriška cesta 43, Ljub-
ljana, drž. R. Slovenije.

Sodišče je ugotovilo, da bi kot nujni dedič po pok. 
lahko prišel v poštev tudi njen sin Fredy Grčar, roj. 
dne 13. 12. 1969, nazadnje stan. Annenstrasse 15, 
8020 Graz, Avstrija. Drugi podatki o dediču sodišču 
niso znani.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) dediča Fredya Grčarja ter vse 
ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. 
Mariji Huč poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica v Uradnem listu RS. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 11. 10. 2013

II D 439/2012 Os-4259/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Marijani Korber, roj. 10. 2. 1920, 
umrli 20. 1. 2012, nazadnje stan. Kolezijska ulica 1, 
Ljub ljana, drž. Republike Slovenije.

Sodišče je ugotovilo, da je bila zapustnica ob smrti 
samska, otrok ni imela, starši so umrli pred njo. Po ma-
terini strani je imela polsestri Marietto Laguns in Trudy 
Godzik, slednja je umrla pred zapustnico in ni znano, 
ali je imela kaj potomcev. Najverjetneje je stanovala na 
naslovu 29 Pharmacy Ave., Scarborough, Ontario M1L 
3E3, Canada.
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Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne potomce Trudy 
Godzik ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine po pok. Marjani Korber, poziva, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem 
listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravna-
vo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 13. 11. 2013

D 65/2013 Os-4034/13

Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščinski 
postopek po pok. Ani Maučec, gospodinji, roj. 2. 6. 1917, 
nazadnje stan. Studenec 13A, p. Studenec in umrli dne 
20. 3. 2013, opr. št. D 65/2013.

Zapustnica Ana Maučec iz Studenca 13A, p. Stude-
nec ni napravila oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
v roku enega leta od objave oklica kot dediči po pok. 
Ani Maučec. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Sevnici  
dne 17. 10. 2013

Oklici pogrešanih

N 44/2013 Os-4249/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-
glasitev pogrešanega Andreja Kocjančiča, sina Josipa 
im. Kovac, neznanega prebivališča, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 12. 11. 2013

N 71/2013 Os-4255/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Jožeta Kocjančiča, sina Ivana, 
z zadnjim znanim prebivališčem v Dolu 40, Črni Kal, za 
mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 12. 11. 2013

N 38/2013 Os-4192/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljice Anke Strosar, Rog 1, Kanal, postopek o razgla-
sitvi za mrtvega, in sicer Zibilich G. G., Aleksandrija, 
neznanega bivališča, ki ga zastopa začasni zastopnik 
odv. Metod Ceket iz Ajdovščine.

O pogrešanem, razen izpiska iz zemljiške knjige, 
da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug 
podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega Zibilich G. G., naj to javijo tukajšnje-
mu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, 
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 16. 10. 2013
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Zavarovalne police preklicujejo

Bijelić Zdenka, Vulčeva ulica 2, Ljub ljana, zavaro-
valni polici, št. 50500129782 in 50500058289, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnu-332726

Čede Mitja, Črneče 77, Dravograd, zavarovalno 
polico, št. 505 00 10 76 59, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica. gns-332728

Dobrajc Miha, Virlog 12, Škofja Loka, zavarovalno 
polico, št. 41601005633, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gnh-332739

Jug Davor, Prekopa 35A, Vransko, zavarovalno po-
lico, št. 50500030984 (fondpolica), izdala zavarovalnica 
KD. gnd-332743

Markovič Darko, Cankarjeva 54, Nova Gorica, za-
varovalno polico, št. 41601002839 (fondpolica), izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf-332741

Mraz Jerica, Novi svet 9, Škofja Loka, zavarovalno 
polico, št. 50500045924, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica d.d. gnb-332720

Sedlar Ivo, Livarska ulica 12, Ivančna Gorica, za-
varovalno polico, št. 50500001302, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gno-332732

Šantak Danilo, Vrtoče 1, Miren, zavarovalno polico, 
št. 50500060148, izdala zavarovalnica Adriatic Sloveni-
ca. gns-332703

Štefanič Janez, Štrekljevec 24, Semič, zavarovalno 
polico, št. 50500005904, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gns-332707

Tozan Barać Snežana, Kozlovičeva 9, Koper - Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. 50500053236, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnl-332710

Trobentar Žagar Ajda, Chengdujska 30, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 50500012583, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d. gnc-332744

Vajs Petra, Ločica ob Savinji 202, Polzela, zavaro-
valno polico, št. 50500028812, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnd-332718

Spričevala preklicujejo

Bučan Tea, Britof 100, Kranj, indeks, izdala FMF, 
Univerza v Ljub ljani, leto izdaje 2013. gnu-332705

Domitrovič Bojan, Ples 7, Bistrica ob Sotli, spričeva-
lo 8. razreda Osnovne šole Bizeljsko, izdano leta 1989. 
gnc-332719

Dular Alja, Pionirska cesta 16, Dolenjske Toplice, 
spričevala od 1. do 8. razreda Osnovne šole Center, 
Novo mesto. gne-332717

Langham Nika - Tomažič, 2 Archibald street, To-
owoomba, Avstralija, diplomo Fakultete za znanosti o 
okolju, Univerza v Novi Gorici. gnp-332714

Mravlje Tomaž, Bizoviška cesta 45, Ljub ljana - Do-
brunje, spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Karla 
Destovnika Kajuha, izdano leta 1981. gnm-332738

Rojka Matjaž, Jakčeva ulica 8, Ljub ljana, diplomo 
BB izobraževanja Kranj. gnn-332733

Preklici

Univerza v Ljub ljani, Filozofska fakulteta, Aškerče-
va 2, Ljub ljana, diplomsko listino, št. 428/97-98, izdala 
Filozofska fakulteta, leta 1997, na ime Massimo Damioli. 
gns-332711

Žagar Primož, Krpanova pot 8, Velike Lašče, in-
deks, št. 12130084064, izdal Šolski center za pošto, 
ekonomijo in telekomunikacije. gnt-332706

Žorž Jana, Ivana Kosovela 28, Ajdovščina, diplomo 
Univerze v Novi Gorici, izdana leta 2010. gnw-332724

Drugo preklicujejo

AVTO M.B. d.o.o., Ljub ljana, Beblerjev 
trg 3, Ljub ljana, licenco, številka izvoda licence 
GE004318/00135/002, šesija WDB9540621K558160, 
za vozilo z registrsko številko LJ-24-OVM. gnf-332716

Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska Gora, dovo-
lilnice, Ukrajina - tranzitna, št. T017462, Rusija - tran-
zitna, št. T014200 in Rusija - tranzitna, št. T014199. 
gnr-332729

Dečar Gregor, Podpeč ob Dravinji 17, Loče 
pri Poljčanah, tahografsko kartico voznika, št. 
1070500034783000, izdajatelj Cetis. gnr-332708

DOKA SLOVENIJA opažna tehnologija d.o.o., Spo-
dnji Plavž 14D, Jesenice, štampiljko pravokotne oblike, 
z vsebino: DOKA SLOVENIJA OPAŽNA TEHNOLOGIJA 
d.o.o., Spodnji Plavž 14D SI-4270 Jesenice, zaporedna 
št.6. gnf-332745

EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, do-
volilnici 792/36, št. 486658, 486671, za državo Turčijo 
(za leto 2013), izdala Gospodarska zbornica Slovenije. 
gnb-332699

Framark TTG d.o.o., Zaloška cesta 167, 1000 
Ljub ljana, nacionalno licenco št. G0004413/04186/657 
za AVTO-TAKSI PREVOZI, za vozila: reg. št. LJ-
-TC-821, šasija: KLAUF75H11K699628, št. izvo-
da licence: G0004413/04186/657/002; reg. št. LJ-
-FI-758, šasija: VF1J PC F539674772, št. izvoda li-
cence: G0004413/04186/657/005; reg. št. LJ-J 
D-279, šasija: KLAGF75614K954023, št. izvoda 
licence: G0004413/04186/657/007; reg. št. NM-
H5-769, šasija: ZFA19200000547699, št. izvo-
da licence: G0004413/04186/657/011; reg. št. LJ-
-TE-634, šasija: VF1BG0A0524802345, št. izvo-
da licence: G0004413/04186/657/012; reg. št. LJ-
-TG-959, šasija: VF1JP0WE540746393, št. iz-
voda licence: G0004413/04186/657/013; reg. št. 
LJ-KB-047, šasija: KL1NF356J6K392762, št. iz-
voda licence: G0004413/04186/657/014; reg. št. 
GO-KH-476, šasija: VF7CHRHYB39184432, št. iz-
voda licence: G0004413/04186/657/015; reg. št. 
LJ-TAXI 1, šasija: VF3DDHMYODJ512628, št. iz-
voda licence: G0004413/04186/657/016; reg. št. 
LJ-AG-522, šasija: TMBAN6NH2D4009949, št. iz-
voda licence: G0004413/04186/657/017; reg. št. 
LJ-DG-214, šasija: KL1NF356J6K243609, št. iz-
voda licence: G0004413/04186/657/018; reg. št. 
LJ-RP-482, šasija: WVWZZZ1JZ1W157046, št. iz-
voda licence: G0004413/04186/657/019; reg. št. 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 98 / 29. 11. 2013 / Stran 3257 

LJ-IV-265, šasija: VF1JA04B523095186, št. iz-
voda licence: G0004413/04186/657/022; reg. št. 
LJ-FG-559, šasija: VF7CHRHYB39366646, št. iz-
voda licence: G0004413/04186/657/023; reg. št. 
LJ-UU-460, šasija: JMZGY19R241139741, št. iz-
voda licence: G0004413/04186/657/024; reg. št. 
LJ-GK-693, šasija: VF7UARHJ H45163856, št. iz-
voda licence: G0004413/04186/657/025; reg. št. 
LJ-Y1-73V, šasija: WBAAL710X0KG96096, št. iz-
voda licence: G0004413/04186/657/026; reg. št. 
LJ-SA-356, šasija: WVWZZZ3CZ8E164139, št. iz-
voda licence: G0004413/04186/657/027; reg. št. 
LJIN-235, šasija: VF7N1RHYB73811147, št. izvoda li-
cence: G0004413/04186/657/028; reg. št. LJ-GK-160, 
šasija: VF17R000H49025407, št. izvoda licence: 
G0004413/04186/657/029; reg. št. LJ-SB-536, ša-
sija: VF3DD9HP0CJ725732, št. izvoda licence: 
G0004413/04186/657/030; reg. št. KPUE-962, ša-
sija: WBAGM21050DR57372, št. izvoda licence: 
G0004413/04186/657/031. Ob-4344/13

Glišić Ana, Potrčeva ulica 12, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 04043467, izdala Fakulteta za upravo. 
gnv-332725

Golc Matjaž, Pot pod Gradiščem 7, Naklo, potrdilo 
NPK, izdajateljica Avtošola B&B, številka 8098/2009, 
izdano 9. 9. 2009. gnl-332735

Gregorič Peter, Rozmanova ulica 27, Koper - Ca-
podistria, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Koper, št. 
0006098372. gng-332740

Ilić Katarina, Ulica svobode 77, Piran - Pirano, štu-
dentsko izkaznico, št. 20070096, izdala Pravna fakulte-
ta, Ljub ljana. gnm-332713

Jehart Tilen, Črneče 180, Dravograd, študentsko 
izkaznico, št. 61267170, izdala Pedagoška fakulteta, 
Univerza v Mariboru. gnn-332712

Jorčič Luka, Teharje 38, Teharje, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500033991000. gnq-332730

Kramberger Srečko, Brstje 29A, Ptuj, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500004773001 (veljavna 
od 5. 2. 2012 do 6. 2. 2017), izdajatelj Cetis. gnm-
332734

Lekić Vukoslav, IX. korpusa 11, Izola - Isola, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500033527000, izdaja-
telj Cetis d.d. gny-332722

Nešo šped d.o.o., Ulica Milana Majcna 29A, Ljub-
ljana, dovolilnico za državo Rusijo, bilateralnotranzitna, 
oznaka 643/09, št. 1061180, 1063674, 1064100, dovo-
lilnico za državo Ukrajino, tranzitna, oznaka 804/03, št. 
3310179. gno-332736

Noč Darko, Hlebce 29/B, Lesce, voznikova kar-
tica št. 1070500025620000, izdajatelj Cetis d.d. gnv-
332700

Par Trade d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljub ljana, li-
cenco, osnovno, številka GE004416/05752. gng-332715

Petrić Dragan, Via Luino 51, Vicenza, Italia, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500035200000, izdal 
Cetis d.d. gny-332697

Placer Leja, Jamova 62, Ljub ljana, dijaško izkazni-
co, izdala Gimnazija Vič. gnp-332731

Ribežl Zvonko, Vojkova ulica 5, Celje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500020789010, izdajatelj 
Cetis d.d. gne–332704

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carin-
ska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljub ljana, službeno 
izkaznico naslednjih javnih uslužbencev: Perko Leopold, 
zap. št. 971, Šuštarič Pavel, zap. št. 1051, Trebše Brani-
mir, zap. št. 1061, Zajc Ivan Robert, zap. št. 1083, Ausec 
Miroljub, zap. št. 1854, Bernik Simon, zap. št. 2114, Ma-
rušić Andrija, zap. št. 2345, Kolar Roman, zap. št. 2401, 
Možgan Marko, zap. št. 2405, Šekoranja Simon, zap. št. 
2412, Simonič Renata, zap. št. 2426, Drganc Hudak Da-
rinka, zap. št. 2427, Golobič Danijel, zap. št. 2432, Štalcar 
Marko, zap. št. 2434, Brilej Valentina, zap. št. 2490, Jaz-
bec Iztok, zap. št. 2494, Lamovšek Stane, zap. št. 2500, 
Osojnik Robert, zap. št. 2505, Zofič Iztok, zap. št. 2509, 
Smukovič David, zap. št. 2562, Srpčič Peter, zap. št. 
2563, Avgustinčič Dejan, zap. št. 2677, Gajski Rok, zap. 
št. 2682, Šoln Andrej, zap. št. 2687, Zevnik Sandi, zap. št. 
2689 in Žvab Anja, zap. št. 2692. Ob-4315/13

Robert Grudnik s.p., Celjska cesta 56, Vojnik, izvod 
licentce, št. 010832/002, za vozilo z reg. oznako CE Z4 
34L, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije. gnx-332727

Savkovič Radomir, Savska cesta 7, Sevnica, voz-
nikova kartica, št. 1070500029390001, izdal Cetis d.d. 
gnh-332701

Seitl Petra, Stanetova 54, Velenje, študentsko izka-
znico, št. F0003331, izdala Filozofska fakulteta, Univer-
za v Mariboru. gnx-332723

Šadl Sandra, Gornji Slaveči 26, Kuzma, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija in srednja kemijska šola 
Ruše. gnq-332709

Švajger Dominika, Klemenčičeva 5, Novo mesto, 
študentsko izkaznico, št. 01006157, izdala Pedagoška 
fakulteta. gne-332742

Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistri-
ca, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500037883000, 
za voznika Branka Ciglarič (izdana 2. 9. 2013). gnj-
332737

Urdih transport d.o.o., Mednarodni prehod 
2A, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, licenco, številka 
GE005780/05352/022, za vozilo volvo FH 42/TB, regi-
strska številka GO KD-711. gnz-332721

Zupančič Pija, Gregorčičeva ulica 2, Slovenska Bi-
strica, študentsko izkaznico, št. 20050392, izdala Prav-
na fakulteta, Univerza v Ljub ljani. gnt-332702

Živkovič Borislav, Selišče 17, Sveti Jurij ob Ščav-
nici, izkaznico o vozniških kvalifikacijah, št. VK000943, 
izdajateljica Republika Slovenija. gnc-332698
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