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Javni razpisi

 Ob-2281/14

Spremembe

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 
– ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415), določil Ener-
getskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljeva-
nju EZ-1), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije 
pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 
57/11 in 17/14 – EZ-1) in z dne 26. 11. 2013 potrjenega 
Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri 
končnih odjemalcih – Program 2014 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-2014-2 Nepo-
vratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko 
učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih«, objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 17, dne 7. 3. 2014 (v nadaljeva-
nju: 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 1.200.000,00 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.

Št. 430-84/2014 Ob-2231/14

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) 
(Uradni list RS, št. 101/13), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 in 101/13) in Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna RS (Uradni list RS, 50/07, 61/08 in 3/13) 
ter Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje projektnega razpisa  

za okoljevarstvene in naravovarstvene nevladne 
organizacije 2014–2015

1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega upo-
rabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska c. 22, 1000 
Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje projektnega 
razpisa za okoljevarstvene in naravovarstve nevladne 
organizacije 2014–2015.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Upravičeni vlagatelji so nevladne organizacije, ki 
delujejo na področju ohranjanja okolja in narave.

Vloge drugih sub jektov bodo zavrnjene in ne bodo 
obravnavane.

4. Merila
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti projekta za 

sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bodo 
uporabljena merila za ocenjevanje vlog.

Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden 
s točkovanjem po naslednjih merilih: (1), Vsebinska ka-
kovost predlaganega projekta (2) Stroškovna učinkovitost 
projekta (3) Inovativost in trajnost projekta, (4) Reference 
NVO o delovanju na področju varstva okolja in narave 
za zadnja tri leta, (5) Prednost imajo društva, ki niso bila 
podprta s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje od leta 
2012 do oddaje vloge za projektni razpis 2014–2015.

Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila 
za odobritev sredstev sofinanciranja so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji, ki je sestavni del javnega razpisa.

5. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev 
za leti 2014 in 2015 je 100.000 EUR.

6. Obdobje dodelitve sredstev: sredstva bodo dode-
ljena za sofinanciranje projektov nevladnim organizaci-
jam od 1. 7. 2014 do zaključka 31. 8. 2014.

7. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge 
ter način predložitve vlog: ne glede na način prinosa 
morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje, Dunajska c. 22, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 
ponedeljka, 19. maja 2014, do 10. ure.

8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: od-
piranje vlog, ki bo javno, bo v torek, 20. maja 2014, ob 
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
Dunajska c. 22, Ljub ljana (sejna soba v 410 v 4. nadstro-
pju). Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve 
oziroma dospetja.

9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v 30 dneh od dneva odpiranja.

10. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletnem naslovu, www.mko.gov.si v rubriki Javne 
objave.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lah-
ko vlagatelj dobi vsak delovnik pri Nejcu Perhavcu, 
tel. 01/478-70-16, e-pošta: nejc.perhavec@gov.si.
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Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri 
mora biti navedeno:

– na prednji strani z vidno oznako »Ne odpiraj – vlo-
ga – razpis za sofinanciranje NVO«,

– na hrbtni strani z imenom in naslovom vlagatelja.
Vlogo natisnite obojestransko. V vsaki oddani zaprti 

ovojnici je lahko samo ena vloga.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 1100-6/2014/2 Ob-2258/14

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na 
podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 
58/09, (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 
popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 
– ZIPRS1415, 101/13), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015/ZIPRS1415/ 
(Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13), ter 4. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih 
pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izo-
braževanja (Uradni list RS, št. 75/94, 53/96, 94/00, 5/08 
in 106/10) objavlja

javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin  

za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev  
v vzgoji in izobraževanju  

v študijskem letu 2013/2014
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ma-

sarykova 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo), 
razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje kotizacij 
za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju v študijskem letu 2013/2014, in sicer za:

A. subvencioniranje kotizacije za nadaljnje izobraže-
vanje strokovnih delavcev zaposlenih v javnih vzgojno-iz-
obraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2013/2014 
vpisani v naslednje študijske programe za izpopolnje-
vanje:

– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega 
poučevanja angleščine – 1. del, Pedagoška fakulteta 
Univerze v Ljub ljani,

– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega 
poučevanja angleščine – 2. del, Pedagoška fakulteta 
Univerze v Ljub ljani,

– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega 
učenja angleščine – 1. del, Pedagoška fakulteta Univerze 
na Primorskem,

– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega 
učenja angleščine oziroma nemščine, Filozofska in Pe-
dagoška fakulteta Univerze v Mariboru,

– študijski program izpopolnjevanja iz računalništva 
in informatike, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze 
v Ljub ljani,

– študijski program za izpolnjevanje iz bibliotekar-
stva, Filozofska fakulteta Univerze v Ljub ljani,

– študijski program za izpopolnjevanje iz fizike – 3. 
del, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub ljani,

– študijski program izpopolnjevanja iz kemije – 1. 
del, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub ljani,

– študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje 
specialno-pedagoške in socialno-pedagoške pomoči 
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težava-
mi, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub ljani,

– študijski program za poučevanje predmeta nara-
voslovje v 6. in 7. razredu v osnovni šoli, Fakulteta za 
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

B. subvencioniranje kotizacije za nadaljnje izo-
braževanje strokovnih delavcev zaposlenih v javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 
2013/2014 vpisani v študijski program pedagoško-an-
dragoškega izpopolnjevanja.

2. Pogoji za prijavo:
A. Za pridobitev subvencije za študijske programe 

izpopolnjevanja, navedene pod alinejo A prve točke
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki 

izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– so zaposleni v javnih zavodih s področja vzgoje 

in izobraževanja,
– so v študijskem letu 2013/2014 vpisani v zgoraj 

navedene študijske programe izpopolnjevanja, s katerim 
bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji 
in izobraževanju,

– so na izobraževanje prijavljeni s soglasjem ravna-
telja oziroma odgovorne osebe.

B. Za pridobitev subvencije za študijski program 
pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja

Na razpis za subvencioniranje kotizacije študijske-
ga programa pedagoško-andragoškega izpopolnjeva-
nja lahko kandidirajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– so zaposleni v javnih zavodih s področja vzgoje 
in izobraževanja,

– imajo izobrazbo, pridobljeno s študijskim progra-
mom s področja, na katerem ne obstaja pedagoški 
študijski program,

– so v študijskem letu 2013/2014 vpisani v študij-
ski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, 
s katerim bodo izpolnjevali pogoje o izobrazbi za učitelja 
strokovnoteoretičnega predmeta oziroma strokovnega 
modula v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ali 
učitelja splošnoizobraževalnega predmeta informatika 
v srednjem splošnem izobraževanju, na katerem opra-
vljajo vzgojno-izobraževalno delo,

– so na izobraževanje prijavljeni s soglasjem ravna-
telja oziroma odgovorne osebe.

3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za sub-

vencioniranje kotizacije kandidatov, je 102.000 EUR. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slove-
nije za leto 2014, proračunska postavka 715310 – Izo-
braževanje učiteljev, konto 4119 – Transferi posamezni-
kom. Skrbnica proračunske postavke je mag. Darinka 
Cankar.

Najvišja subvencija kotizacije za posameznega pre-
jemnika znaša:

za študijski program za izpopolnjevanja iz zgodnjega poučevanja angleščine – 1. del, 
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub ljani 333,20 EUR

za študijski program za izpopolnjevanja iz zgodnjega poučevanja angleščine – 2. del, 
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub ljani 661,95 EUR
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za študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine – 1. del, Pedagoška 
fakulteta Univerze na Primorskem 846,00 EUR

za študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine, 
Filozofska in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru 734,60 EUR

za študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike, Fakulteta za 
matematiko in fiziko Univerze v Ljub ljani 428,02 EUR

za študijski program za izpolnjevanje iz bibliotekarstva, Filozofska fakulteta Univerze v Ljub-
ljani 175,91 EUR

za študijski program za izpopolnjevanje iz fizike – 3. del, Pedagoška fakulteta Univerze 
v Ljub ljani 305,66 EUR

za študijski program izpopolnjevanja iz kemije – 1. del, Pedagoška fakulteta Univerze 
v Ljub ljani 619,41 EUR

za študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialno-pedagoške in 
socialno-pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami, Pedagoška fakulteta Univerze 
v Ljub ljani

489,40 EUR

študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu v osnovni šoli, 
Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru 1.278,75 EUR

za študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, Pedagoška fakultete 
Univerze na Primorskem 1.200,00 EUR

za študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, Filozofske fakultete 
Univerze v Ljub ljani 1.188,75 EUR

za študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, Pedagoške fakultete 
Univerze v Ljub ljani 1.125,00 EUR

za študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, Filozofske fakultete 
Univerze v Mariboru 1.267,50 EUR

za študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, Pedagoška fakultete 
Univerze v Mariboru 1.425,00 EUR

5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opre-
mljenost vlog

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po po-
šti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, s pripisom 
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis študijskih pomoči 
2013/2014«, ter z imenom in priimkom in polnim na-
slovom kandidata, najkasneje do 9. 5. 2014. Prijava se 
šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti 
na zadnji dan prijave, t.j. 9. 5. 2014.

Neustrezno označenih in nepravočasno prispelih 
vlog razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo za-
vržene.

6. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 13. 5. 2014 

v prostorih ministrstva in ne bo javno. Vloge bo odprla 
in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega raz-
pisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Pri odpiranju 
vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga 
je popolna, če so predloženi vsi dokumenti, določeni 
v 4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo 
bo komisija v roku 8 dni od odpiranja kandidate pozvala, 
da vloge v roku 8 dni dopolnijo.

Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki 
je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh do-
kumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo 
dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, 
bodo zavržene.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-
ložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim kandida-
tom predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če 
se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva, 
se šteje, da odstopa od prijave.

Ministrstvo si prav tako pridržuje pravico, da pred-
metni javni razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subven-
cije kadarkoli prekliče.

4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora obvezno vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo 

na razpis za pridobitev subvencije šolnin v šolskem letu 
2013/2014,

– uradno potrdilo o vpisu v študijski program za iz-
popolnjevanje iz A. ali B. točke, za katerega želi kandidat 
pridobiti subvencijo,

– dokazilo o višini kotizacije za tekoči letnik študij-
skega programa za izpopolnjevanje, za katerega želi 
kandidat pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izo-
braževanju, fotokopija položnice o plačilu kotizacije ali 
potrdilo fakultete o višini kotizacije v študijskem letu 
2013/2014),

– izjavo kandidata, da njegova kotizacija ni finan-
cirana iz drugih javnih sredstev, v primeru, da je finan-
cirana iz drugih javnih sredstev, pa dokazilo o višini 
financiranja.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji 
razpisa in merili za ocenjevanje.
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Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali 
osnovnih pogojev iz 2. točke, bodo zavrnjene.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister za 
izobraževanje, znanost in šport.

7. Merila za izbor kandidatov: če bo do zaključka 
razpisa prispelo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, 
se razpoložljiva sredstva razdelijo med popolne vloge, ki 
bodo izpolnjevale razpisne pogoje, in sicer se vsakemu 
prijavitelju dodeli sorazmerno nižji znesek od zneska, 
določenega v 3. točki razpisa.

8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu 
javnega razpisa

O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom mini-
strstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od odpiranja 
vlog.

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom za-
vrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem 
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od 
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno 
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, 
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila 
priporočeno oddana na pošto.

9. Sklenitev pogodb: na podlagi sklepa o izbiri bo 
ministrstvo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sub-
vencioniranju izobraževanja. Štiri izvode podpisanih po-
godb bo prejemnik subvencije moral v 8 dneh vrniti na 
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana. Pravočasen odziv pre-
jemnika s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe je 
pogoj za izvršitev sklepa.

10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subven-

cijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devet-
desetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju 
izobraževanja.

Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogod-
benih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo raz-

pisa in prijavni obrazec, je na voljo na spletnih straneh 
ministrstva http://www.mizs.gov.si (področje javni razpi-
si). Za dodatne informacije lahko pokličete Katjo Kova-
čič (tel. 01/400-57-38) ali pišete na elektronski naslov: 
katja.kovacic@gov.si.

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se upora-
bljajo kot nevtralni za moške in ženske.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 03/04-2014 Ob-2215/14

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena Pravilnika o načinu 
in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa 
športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Zavod 
za šport RS Planica

javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave  

in koordinacije programa šolskih športnih 
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2014/2015

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod 
za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokov-
ne priprave in koordinacije programa šolskih športnih 
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2014/2015.

3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) Nacionalne panožne športne zveze (to so špor-

tne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru 
katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kate-
gorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja 
športnih zvez).

b) Organizacije, ki bodo na podlagi pooblastila po-
samezne nacionalne panožne športne zveze strokovno 
pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih špor-
tnih tekmovanj za posamezno športno panogo.

c) pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj 
osnovnih šol s prilagojenim programom pa se lahko pri-
javijo vsi tisti sub jekti, ki so kot izvajalci letnega progra-
ma športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.

4. Pogoji in merila
Nacionalna panožna športna zveza oziroma orga-

nizacija mora ob prijavi na razpis predložiti:
– razpis šolskega športnega tekmovanja v posame-

zni športni panogi (za ekipne panoge velja tekmovalni 
sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica), ki mora 
vsebovati vsebinski, organizacijski in finančni načrt iz-
peljave tekmovanja (za posamezno športno panogo se 
lahko razpiše samo en sistem tekmovanja),

– podatke o koordinatorju, ki bo koordiniral izpelja-
vo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posame-
zni športni panogi (koordinatorji morajo imeti visokošol-
sko izobrazbo športne smeri ali pa morajo biti strokovno 
usposobljeni na področju športa).

Zavod za šport RS Planica bo za strokovno pripravo 
in koordinacijo programa Šolska športna tekmovanja in 
prireditve sredstva razdelil po naslednjih merilih:

1. Pomembnost panoge
Maks. število točk – 60 točk
Panoge razdeljene v 4 skupine:
Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk, skupina 

C – 15 točk, skupina D – 0 točk
Skupina A
V skupini A so naslednje panoge:
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, roko-

met.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Skupina B
V skupini B so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tek-

movanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne 
ponjave, športna gimnastika), namizni tenis, odbojka na 
mivki, ples, smučanje (veleslalom in deskanje), smučar-
ski skoki.

Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmo-
vanje), odbojka na mivki.

OŠPP: vse razpisane panoge.
Skupina C
V skupini C so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, 

ulični tek), badminton, bowling, judo, kajak kanu, kole-
sarstvo (vožnja na čas, gorsko kolesarjenje), lokostrel-
stvo, mladina in gore, orientacijski tek, smučarski tek in 
biatlon, plavanje, streljanje z zračno puško, šah, športno 
plezanje in rafting.

Srednja šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulič-
ni tek), badminton, gimnastika (akrobatika, skoki z male 
prožne ponjave, športna gimnastika), judo, gorsko kole-
sarstvo – kros, streljanje, lokostrelstvo, orientacijski tek, 
plavanje, ples, smučanje (veleslalom in deskanje), šah, 
streljanje z zračno puško, športno plezanje in rafting.

Skupina D
V skupini D so panoge, ki niso navedene v sku-

pinah A, B, C in niso bile vključene v sistem Šolskih 
športnih tekmovanj v šolskem letu 2013/2014 ali se 
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prvič vključujejo v sistem v šolskem letu 2014/2015. 
Prijavljenim panogam v skupini D se ne sofinancira 
delo koordinatorja, pripravljeni razpisi za osnovne in 
srednje šole pa bodo objavljeni v Informatorju Špor-
ta mladih (za šolsko leto 2014/2015). V šolskem letu 
2014/2015 imajo panoge iz skupine D možnost napre-
dovanja v skupino C, če po pozitivnem odzivu vključe-
nih šol v panogo to potrdi tudi Odbor za področje ŠOM 
pri Zavodu za šport RS Planica.

V primeru, da tekmovanje v šolskem letu 2013/2014 
ni bilo izvedeno, se panoga premakne skupino nižje, 
glede na pomembnost panoge, kot je predvideno v zgor-
nji razdelitvi skupin.

2. Nivoji tekmovanj
Maks. število točk – 15 točk
Tekmovanja se razdelijo na 4 nivoje glede na to na 

katerem nivoju posamezna panoga vstopa v sistem na 
državnem nivoju.

4 nivoji – 15 točk, 3 nivoji – 13 točk, 2 nivoja – 
10 točk, 1 nivo – 8 točk

3. Število udeležencev
Maks. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na tekmovanjih 

v šolskem letu 2013/14 (podatke pridobi Zavod na pod-
lagi zaključnih poročil panoge):

0 do 100 udeležencev – 5 točk, 101 do 499 udele-
žencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad 
1000 udeležencev – 25 točk

5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa 
je: 29.000,00 EUR.

Skupna razpisana sredstva so v višini 29.000 EUR 
(8.700 EUR v obdobju avgust – oktober 2014 in drugi 
del sredstev 20.300 EUR v obdobju april – junij 2015). 
Izbrani izvajalci (koordinatorji) jih bodo prejeli v dveh 
delih. Prvi trideset odstotni del sredstev bodo upravi-
čenci prejeli po podpisu osnovnih tripartitnih pogodb 
(zavod, panožna zveza, organizacija oziroma sub jekt in 
koordinator) ter ob predložitvi (ponudnikov – Nacionalna 
panožna športna zveza oziroma organizacija) celotnih 
razpisov posamezne panoge, ki bodo objavljeni v publi-
kaciji Informator Športa mladih (2014/2015) v mesecu 
avgustu 2014, drugi sedemdeset odstotni del sredstev 
pa na podlagi zaključnega poročila, ki ga morajo koor-
dinatorji panog (žig nacionalne panožne športne zveze, 
organizacije oziroma sub jekta) poslati na Zavod za šport 
RS Planica v 21 dneh po izpeljavi finalnega tekmovanja 
oziroma najkasneje do 10. 6. 2015.

6. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim 
planom.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: 
Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana, najkasneje do petka, 9. 5. 2014. Šteje se, da 
je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) 
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za 
šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. Vloga 
mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa 
mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne 
odpiraj – ŠŠT 2014/2015«. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti 
dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in pri-
logami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. 
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki 
so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz na-
daljnjega postopka.

8. Prijava na razpis: mora vsebovati izpolnjene, 
podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo 
na razpis.

9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo 
začela odpirati vloge 12. 5. 2014. Odpiranje vlog ne bo 
javno.

10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: 
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni 
v roku 28 dni od dneva za oddajo vlog.

11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zaintere-
sirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna do-
kumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.
sportmladih.net in www.zsrs-planica.si. Dodatne infor-
macije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS 
Planica (Gašper Plestenjak, tel. 01/434-23-91, e-pošta: 
sst@sport.si). Prijava na razpis mora vsebovati izpol-
njene, podpisane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) 
in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. 
Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali 
dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica

 Ob-2230/14

Javni razpis
za dodelitev delovnih štipendij za področje 

ilustracije in fotografije 2014
v skladu s Pravilnikom o uresničevanju knjižnične-

ga nadomestila, ki ga je izdala Javna agencija za knjigo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 14/09).

Žirija za podeljevanje delovnih štipendij razpisuje za 
leto 2014 do 14 delovnih štipendij v kategorijah:

1. vrhunski prepoznavni avtorji,
2. študijske štipendije,
3. perspektivni avtorji.
Pogoji za sodelovanje
Upravičenci so avtorji, ki se ukvarjajo z likovno 

umetnostjo na področju ilustracije in fotografije, vezano 
na monografske publikacije (knjige), ki jih izposojajo 
slovenske splošne knjižnice, imajo stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji, ali ustvarjanje vezano na mono-
grafske publikacije za otroke, mladino in odrasle v slo-
venskem jeziku. Na razpis se lahko prijavi vsak avtor, 
ki je (so)avtor najmanj ene ilustrirane ali s fotografijami 
opremljene monografije, ki jo je registriral COBISS (glej 
www.cobiss.si, za dodatne informacije se obrnite na 
vašo matično knjižnico).

Upravičenec mora:
– ustrezati merilom in kriterijem kvalitete, prepo-

znavne kot umetniško večplastne ustvarjalnosti,
– priložiti največ 3 monografske publikacije, fotogra-

fije, diapozitive, CD ali kak drug material, iz katerega bo 
nedvomno možno presojati o kvaliteti monografij,

– dokumentirati udeležbo na mednarodnih in doma-
čih selekcioniranih razstavah,

– dokumentirati nagrade oziroma priznanja, javne 
kritike, recenzije in ocene ter medijsko odmevnost,

– izpolniti prijavnico z relevantnimi podatki; avtorji 
dvignejo prijavnico v Galeriji ZDSLU na Komenskega 8, 
vsak delavnik od 18. 4. 2014 dalje. Razpis in prijavnica 
sta objavljena na naši spletni, strani www.zdslu.si,

– predložiti izpis iz sistema COBISS, iz katerega je 
razvidno število izposoj njegovega dela v preteklem letu.

Članstvo v Sekciji ilustratorjev in ZDSLU ni odločil-
no. Prednost imajo avtorji, ki so samozaposleni v kulturi, 
ki še niso prejeli delovne štipendije in ki nimajo pravice 
do prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila ozi-
roma so deležni le manjših izplačil.

Upravičence bo izbrala tričlanska strokovna žirija, 
sestavljena iz dveh članov ZDSLU in zunanjega člana, 
priznanega umetnostnega kritika.
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Avtorji lahko prejmejo delovno štipendijo iz naslova 
knjižničnega nadomestila Javne agencije za knjigo RS, 
če je niso sprejeli zadnje dve leti.

Avtor izjavlja, da ni pridobil štipendije Ministrstva 
za kulturo RS ali JAK RS v zadnjih dveh letih (2012 in 
2013).

Prijavo in gradivo pošljite ali osebno dostavite v Ga-
lerijo ZDSLU, vsak delavnik od 18. 4. do vključno 5. 5. 
2014, med 12. in 16. uro (velja poštni žig) na naslov 
ZDSLU, Sekcija ilustratorjev, s pripisom ''za Žirijo za 
podeljevanje delovnih štipendij'', Komenskega 8, 1000 
Ljub ljana.

Opomba: upoštevajte, da se delovna štipendija za 
področje ilustracije in fotografije iz naslova knjižničnega 
nadomestila nanaša izključno na izposojo knjižničnega 
gradiva v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano 
izposojo v sistemu COBISS.si (Pravilnik JAK 4. člen).

Vsa predložena dokumentacija se mora nanašati 
na knjižnično gradivo.

Zveza društev slovenski likovnih umetnikov

Št. 2132-14-0077 Ob-2247/14

Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije 
za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1 
in 92/07) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za prizna-
nja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni 
list RS, št. 7/11), objavlja Vlada Republike Slovenije, 
Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno 
odličnost

javni razpis
za zbiranje prijav za kandidaturo  
za Priznanje Republike Slovenije  

za poslovno odličnost za leto 2014
1. Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odlič-

nost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje 
Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti 
pro izvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezul-
tata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja 
slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, 
učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odlično-
sti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri 
njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko 
podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno 
raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji 
bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifi-
kate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM 
iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljav-
nih evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odlično-
sti – Recognised for Excellence« za dosežene točke 
nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).

2. Pogoji in merila za sodelovanje
K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne 

inštitucije v naslednjih kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zaseb-

nem sektorju,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zaseb-

nem sektorju,
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem 

sektorju ter
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem 

sektorju.
V kategoriji organizacij na področju javnega sektor-

ja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so pro-
računski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe 

zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost 
in izkažejo delovanje v javnem interesu.

3. Priprava vloge na javni razpis
Zainteresirane organizacije (v nadaljevanju: prijavi-

telji) pripravijo vlogo za kandidaturo na razpis v skladu 
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. K vlogi 
je potrebno priložiti originalno izpolnjeno, podpisano in 
požigosano prijavnico za sodelovanje. Vloga mora biti 
napisana v slovenskem jeziku skladno z merili mode-
la odličnosti EFQM 2013 in elementi RADAR matrike. 
Obsegati mora opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o pri-
javiteljevi odličnosti, ki temeljijo na preverljivih dejstvih 
in podatkih.

Vloga mora vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek) z navedbo ključnih informacij, 

ki na največ skupno šestih straneh opiše prijavitelja in 
njegovo dejavnost (dejstva in številke; prijaviteljevo zgo-
dovino in ključne dosežke; izzive in strategijo; tržišča, 
vrednostno ponudbo in odjemalce; operacije, partnerje 
in dobavitelje; trajnostnost ter strukturo managementa),

– vsebino vloge s sistematičnim prikazom posame-
znega merila modela odličnosti EFQM 2013 v obsegu 
treh strani.

a) Za dejavnike obsega za vsako merilo (od 1.a do 
5.e) posebej: kratek shematski prikaz poslovanja (ena 
stran) ter tabelarični prikaz ocenjevanja in izboljševanja 
pristopov, navedbami virov in dokazov ter vzročno-po-
sledične povezave z rezultati (dve strani).

b) Na strani rezultatov obsega za vsako merilo (od 
6.a do 9.b) posebej: kratek shematski pregled in opis 
kazalnikov, podlag za postavljanje ciljev, primerjalnih 
podatkov z najboljšimi organizacijami v panogi (ben-
chmarking) ter vzročno-posledične povezave z dejavniki 
(ena stran) ter kvantificirane podatke o sistematičnem 
spremljanju vrste strateško relevantnih kazalnikov v obli-
ki grafikonov oziroma preglednic s triletnimi podatki (dve 
strani).

Celotna vloga mora biti napisana v fontu velikosti 
najmanj 10 pik, pripravite pa jo lahko na 2 načina:

– daljši, opisni – tekstovni prikaz dejavnikov s pri-
stopi (celotna vloga lahko obsega največ 75 strani) ali

– krajši, tabelarični prikaz dejavnikov s pristopi.
V obeh primerih je potrebno za prikaz rezultatov (od 

6.a do 9.b) v celoti slediti točki 3. b).
Vlogo je potrebno oddati v enem izvodu v tiskani 

obliki in v enem izvodu v elektronski obliki na elektron-
skem nosilcu podatkov v pdf formatu v velikosti največ 
8 MB. Prijavitelji so v podporo promociji stalnih izboljšav 
s ciljem dviga konkurenčnosti poslovanja oproščeni pla-
čila prijavnine.

4. Terminski načrt aktivnosti za leto 2014:1

1 Terminski načrt se lahko v manjšem obsegu tudi 
spremeni.

– Usklajevalni sestanki ocenjevalnih skupin in odgo-
vorne osebe prijavitelja – od 20. 10. 2014 do 23. 12. 2014;

– Obiski skupin članov ocenjevalne komisije prizna-
nja RS za poslovno odličnost – od 6. 1. do 16. 1. 2015;

– Seja Odbora za priznanja RS za poslovno odlič-
nost – potrditev ocen in odločitev o predlogu nagrajen-
cev – marec 2015;

– Slavnostna podelitev priznanja RS za poslovno 
odličnost – april 2015.

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami 

je dosegljiva na spletni strani Urada RS za meroslovje 
http://www.mirs.gov.si oziroma pri sodelavki v spreje-
mni pisarni Urada RS za meroslovje,Tkalska ulica 15, 
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3000 Celje, vsak delavnik od 9. do 15.30, razen v petek 
od 9. do 14.30. Obsega informacije o prijavi, prijavnico, 
gradivo – merila modela odličnosti EFQM 2013 in pri-
padajoče obrazce.

6. Oddaja vlog
Vloge morajo prispeti na naslov Ministrstvo za go-

spodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, 
Tkalska ulica 15, 3000 Celje do dne 22. 9. 2014. Kot 
pravočasne se štejejo vse vloge, ki so do tega dne 
oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali istega dne 
dostavljene v sprejemno pisarno na zgornjem naslovu 
urada do 16. ure.

Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo 
poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici pa bodo imele 
pripis »Ne odpiraj – Priznanje Republike Slovenije za 
poslovno odličnost«.

Za pravilno pripravljene se bodo štele vloge, ki bodo 
skladne z določili točke 3. tega razpisa.

7. Odpiranje in pregled vlog: datum in ura odpira-
nja vlog bosta objavljena na spletni strani Urada RS za 
meroslovje do 8. 9. 2014.

8. Evalvacija
Vloge bodo po merilih iz točke 3. tega razpisa oce-

nile skupine neodvisnih članov ocenjevalne komisije. 
Kriteriji, ki jih ocenjevalci uporabljajo za ocenjevanje 
prijaviteljev so enaki kriterijem evropske nagrade za 
odličnost ter večine nacionalnih nagrad v Evropi in te-
meljijo na modelu odličnosti EFQM 2013.

Za vse prijavitelje je pred začetkom ocenjevanja 
obvezen sestanek ocenjevalcev z odgovorno osebo pri-
javitelja zaradi razjasnitve predhodnih vprašanj ocenje-
valcev. Prav tako bodo ocenjevalci v okviru procesa oce-
njevanja obiskali vse prijavitelje z namenom preverjanja 
dosežkov in izvedbe intervjujev v obsegu 3 delovnih dni, 
kjer jim mora biti omogočen poln dostop do vseh infor-
macij, podatkov ali razgovorov z zaposlenimi in drugimi 
interesniki (glej točko 4).

9. Dodatne informacije: za dodatne informacije po-
vezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve 
sistema ocenjevanja za priznanje, modela odličnosti 
EFQM 2013 in vprašanj pri pripravi vloge za kandida-
turo se obrnite na Loredano Leon, Urad RS za me-
roslovje po elektronski pošti: loredana.leon@gov.si ali 
tel. 01/244-27-34, 01/244-27-00.

Vlada Republike Slovenije,  
Odbor za priznanja RS za poslovno odličnost

 Ob-2269/14

Inštitut za nutricionistiko na podlagi Sklepa 
o izboru mentorjev mladim raziskovalcem za leto 2014, 
št. 6316-2/2013-750 z dne 6. 2. 2014 s strani ARRS na 
svoji spletni strani objavlja Javni razpis za kandidate 
za mlade raziskovalce v letu 2014. Gre za zaposlitev 
za čas doktorskega študija, z možnostjo podaljšanja. 
Razpis je odprt do 14. 5. 2014. Raziskovalno delo bo 
obsegalo področje javnega zdravstva v povezavi s pre-
hrano. Inštitut za nutricionistiko, Tržaška 40, 1000 Ljub-
ljana – http://www.nutris.org/.

Inštitut za nutricionistiko, Ljub ljana

 Ob-2225/14

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
2000 Maribor, objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13) in Pravilnika o dodeljevanju državnih po-
moči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov ra-
zvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07) 

ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 
2014 (MUV, št. 6/14)

razpis
za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme 

za razvoj podeželja v Mestni občini Maribor  
za leto 2014

I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ci-
ljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki 
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2014 
v okvirni višini 68.300 EUR, od tega na proračunski 
postavki:

– 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva 
v okvirni višini 58.300 EUR in

– 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja 
v okvirni višini 10.000 EUR.

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, 
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni 
upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosil-
cev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru, 
da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno 
v proračunu, se bodo sredstva razdelila v sorazmernem 
deležu po ukrepu.

II. Ukrepi in upravičenci
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne 

pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene 
aktivnosti.

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo

Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe iz-
vedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Me-
stne občine Maribor in do 30. 9. 2014. Dokazila/plačani 
računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz 
tega obdobja.

Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu 
kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na 
območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na 
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

Ukrepi oziroma pomoči za naložbe v kmetijska go-
spodarstva za primarno pro izvodnjo se lahko dodelijo za 
1.1. Posodabljanje kmetij.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za no-

vogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij 
na kmetiji,

– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,

– stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih 
primarne pro izvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skla-
dišča oziroma nestanovanjski objekti),

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški opreme, vključno z računalniškimi pro-

grami,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na območjih 

z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb na drugih 

območjih,
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na drugih 

območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih 
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba 
opredeljena v poslovnem načrtu,
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– DDV ni upravičen strošek,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno 

naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kme-

tijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih 
gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetij-
ska zemljišča (minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih 
zemljišč), ki ležijo na območju občine,

– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za potrebe 
kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev so natančneje določe-

ni v razpisni dokumentaciji.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem 

sektorju
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe iz-

vedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Me-
stne občine Maribor in do 30. 9. 2014. Dokazila/plačani 
računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom od 
odobritve sredstev do 30. 10. 2014.

V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetij-
skem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:

2.1. Na področju izobraževanja in usposablja-
nja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, 
in sicer za naslednje teme izobraževanj in usposa-
bljanj:

– Pridelava in uživanje lokalno pridelanih jabolk 
v vsakdanji prehrani.

– Trženje kmetijskih pridelkov in storitev na vino-
gradniški kmetiji.

– Trženje oljnic kot novi izzivi na kmetiji.
2.2. Za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičeni stroški:
– za ukrep 2.1. stroški na področju izobraževanja 

in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem go-
spodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za 
usposabljanje,

– za ukrep 2.2. stroški na področju publikacij, kata-
logov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.

Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki sub-

vencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih 
plačil v denarju pro izvajalcem.

Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti 

tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter 
zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim 
gospodarstvom na območju občine na podlagi objek-
tivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve 
skupine pro izvajalcev ali druge kmetijske organizacije, 
članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop 
do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na soraz-
merne stroške za zagotavljanje storitve,

– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpo-

re,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih 

oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpi-
sane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti 
oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na ob-
močju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev so natančneje določe-
ni v razpisni dokumentaciji.

III. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 26. 5. 2014.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumenta-
cijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj 
vloga: Razpis kmetijstvo – skupinske izjeme« dostaviti 
na naslov, Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske 
dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge oddane na 
sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
v sobi 14, do vključno 26. 5. 2014, do 15. ure, oziroma 
poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 26. 5. 
2014. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni 
naslov prijavitelja.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 10. 6. 
2014. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge 
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne 
bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem 
roku, bo komisija zavrgla. O izidu javnega razpisa bodo 
upravičenci do sredstev obveščeni do 30. 11. 2014.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainte-
resirani dvignejo na Uradu za gospodarske dejavnosti, 
Sektorju za gospodarstvo, Mestne občine Maribor, Ul. 
heroja Staneta 1, ali v sprejemni pisarni, soba 14, pri-
tličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne ob-
čine Maribor: www.maribor.si, rubrika »razpisi in javne 
objave«. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro 
Klarič, tel. 22-01-387 (411) ali pišete na elektronski 
naslov: mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis 
kmetijstvo – Skupinske izjeme«.

Mestna občina Maribor

 Ob-2240/14

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) Mestna občina Novo 
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje rednega dela društev 

upokojencev v Mestni občini Novo mesto  
za leto 2014

Predmet razpisa je sofinanciranje rednega dela dru-
štev upokojencev, ki delujejo na območju Mestne občine 
Novo mesto.

Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo društva upokojencev, 

ki izvajajo programe na območju Mestne občine Novo 
mesto, imajo zagotovljene prostorske in kadrovske po-
goje za izvajanje programa, imajo pregledno in jasno 
finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja 
programa in imajo za leto 2013 izpolnjene vse pogodbe-
ne obveznosti do Mestne občine Novo mesto.

Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 
15.000,00 EUR.

Rok za porabo sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2014.
Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obraz-

cu prijave za leto 2014 z vsemi zahtevanimi podatki in 
prilogami.

Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se začne z dnem objave v Uradnem listu RS 

in traja do 6. 5. 2014. Prijavitelji morajo prijavo oddati 
po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 
6. 5. 2014 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Me-
stna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo 
mesto.
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Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje rednega dela 
društev upokojencev v letu 2014«. Na hrbtni strani mora 
biti napisan naslov prijavitelja.

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi 
ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog se bo začelo v roku osmih dni od 

zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in 
neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega 
postopka in bodo s sklepom župana zavržene.

Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-

veščeni najkasneje v 60 dneh. Z izbranimi izvajalci pro-
gramov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 
2014, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpi-
sno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na 
vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani 
Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.novome-
sto.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainte-
resirani dobijo na občinski upravi Mestne občine Novo 
mesto, Branka Bukovec, tel. 07/39-39-274 ali e-pošta: 
branka.bukovec@novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto

 Ob-2241/14

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) in Pravilnika o izvedbi 
javnega razpisa na področju športa, mladine, preventivnih 
programov zdravja in socialnega varstva v Mestni obči-
ni Novo mesto, št. 600-01-3/2006-1500, Mestna občina 
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva  

v Mestni občini Novo mesto za leto 2014  
in za leta od 2014 do 2016

Predmet razpisa je sofinanciranje programov nevla-
dnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 
2014 in za leta od 2014 do 2016.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni 
razpis

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki 
so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji in 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo v Mestni občini Novo mesto;
3. v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje 

na področju, ki je predmet tega razpisa;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogo-

je za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo 

prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
6. imajo večletne izkušnje oziroma reference na po-

dročju, za katerega se prijavljajo;
7. za leto 2013 imajo izpolnjene vse pogodbene ob-

veznosti do Mestne občine Novo mesto.
Merila za dodelitev sredstev:
1. kakovost in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov;
3. ustrezna kadrovska zasedba in sodelovanje pro-

stovoljcev v programu;
4. izdelana realna finančna konstrukcija programa;

5. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, ki se izvajajo redno in so uporabnikom 

na voljo vsak dan oziroma več ur tedensko;
– programi društev, ki imajo status društva v javnem 

interesu na področju socialnega varstva, status humani-
tarne ali status invalidske organizacije.

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanci-
ranje programov socialnega varstva v letu 2014 znaša 
131.737,00 EUR.

Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014 

v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcu 

prijave za leto 2014 z vsemi zahtevanimi podatki in prilo-
gami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave ne bodo 
obravnavane.

Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu 

RS in traja do 6. maja 2014. Prijavitelji morajo prijavo 
oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 
vključno 6. maja 2014 (velja datum poštnega žiga) na 
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov 
socialnega varstva za leto 2014 in za leta od 2014 do 
2016«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prija-
vitelja.

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi 
ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog se bo začelo 
v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepra-
vočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija 
izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana 
zavržene.

Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-

veščeni najkasneje v roku 60 dni. Z izbranimi izvajalci pro-
gramov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 
2014, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpi-
sno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na 
vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani 
Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.novome-
sto.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainte-
resirani dobijo na občinski upravi Mestne občine Novo 
mesto, Branka Bukovec, tel. 07/39-39-274 ali e-pošta: 
branka.bukovec@novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto

 Ob-2242/14

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa 
športa RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 28. čle-
na Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 
št. 7/13), Mestna občina Novo mesto objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa 

v Mestni občini Novo mesto za leto 2014
1. Predmet razpisa
2. Okvirna višina razpisanih sredstev
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3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav 
na javni razpis in merila

4. Rok in način prijave
5. Rok porabe dodeljenih sredstev
6. Datum odpiranja vlog
7. Izid razpisa
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 

razpisno dokumentacijo
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom

1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje proračun-

ska sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega pro-
grama športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2014.

2. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 
2014 je 291.733,00 €. Razpisana sredstva bodo razde-
ljena glede na dejansko realizacijo proračuna.

Mestna občina Novo mesto bo v letu 2014 sofi-
nancirala naslednje športne programe:

Oznaka Razpisno področje Višina planiranih sredstev 
v €

a) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport 96.366,00

b) Projekti na področju športa 14.360,00

c) Športna rekreacija 15.366,00

d) Kakovostni športi 101.731,00

e) Vrhunski šport 9.273,00

f) Šport invalidov 4.637,00

g) Športne prireditve 50.000,00

Skupaj: 291.733,00

Pogoji za prijavo na javni razpis in merila za 
vrednotenje programov in projektov so določeni v Pra-
vilniku o merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Mestni občini Novo mesto, in sicer da so izva-
jalci letnega programa športa na lokalnem nivoju sledeči 
(8. člen Zakona o športu):

– športna društva in klubi,
– druga društva in organizacije, registrirane za 

opravljanje dejavnosti v športu.
3. Prijavljeni (v nadaljevanju izvajalci) morajo 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto,
– da je večina članov društva prebivalcev No-

vega mesta,
– da so registrirani za opravljanje športne de-

javnosti,
– da izvajajo program javnega interesa – Nacio-

nalni program športa v RS,
– da imajo zagotovljene prostorske možnosti za 

uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plača-

ni članarini, društva dostavijo seznam članov in seznam 
športnikov,

– da redno letno dostavljajo občini podatke 
o članstvu, poročila o realizaciji programov in poročila 
o doseženih rezultatih,

– v letu 2013 so izpolnili vse pogodbene obve-
znosti do MONM. Prijavitelj, ki v letu 2013 ni izpolnil 
pogodbenih obveznosti, v letu 2014 ni upravičen do 
sofinanciranja s strani MONM.
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Prijava (obr.1)

Športni programi, na katere se društvo prijavlja

a) Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (obr. 2)

b) Projekti na področju športa (obr. 3)

c) Športna rekreacija (obr. 4)

d) Kakovostni šport (obr. 5)

e) Vrhunski šport (obr. 6)

f) Šport invalidov (obr. 7)

g) Športne prireditve (obr. 8)

Izjava o verodostojnosti in resničnosti podatkov (obr.9)

Izjava, da ima društvo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (obr.10)

Podatki o izvajanju letnega programa športa v letu 2013 (obr. 11)

Vzorec pogodbe (obr. 12)

Registracija za opravljanje športne dejavnosti (le v primeru, da se društvo prvič prijavlja na javni razpis), 

Kopijo zadnje odločbe Upravne enote NM iz registra društev, (le v primeru, da v letu 2013 društvo ni bilo sofinancirano 
s strani MONM)

Kopija odločbe MIZŠ o statusu društva, da deluje v javnem interesu na področju športa (društvo dobi dodatne točke)

Kopijo temeljnega akta društva, (le v primeru, da v letu 2013 društvo ni bilo sofinancirano s strani MONM)

Vloga (prijava) mora vsebovati:

V primeru, da ima prijavitelj neporavnane finančne 
obveznosti, navedene v 6. členu Pogodbe o sofinanci-
ranju LPŠ, bo Mestna občina Novo mesto po končanem 
postopku dodeljevanja sredstev sklenila asignacijsko 
pogodbo med prijaviteljem, upnikom in Mestno občino 
Novo mesto, ki bo osnova za poravnavo finančnih obve-
znosti iz leta 2013 in pred tem. Pri poravnavi obveznosti 
preko asignacijske pogodbe imajo prednost javni zavodi 
iz Mestne občine Novo mesto.

4. Rok in način prijave
Razpisni rok začne teči z dnem objave javnega 

razpisa v Uradnem listu RS, traja do vključno 5. maja 
2014.

Prijave za dodelitev sredstev, ki jih prijavitelji 
računalniško izpolnejo, morajo prijavitelji poslati v zaprti 
ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova 
cesta 1, 8000 Novo mesto. Kot veljavne bodo upošteva-
ne prijave, ki bodo pravilno označene prispele do vključ-
no 5. maja 2014., v glavno pisarno Mestne občine Novo 
mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prijava prispela 
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

Na zaprti ovojnici mora biti napisano:
– naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – 

na zadnji strani,
– naslov Mestne občine Novo mesto (polni na-

slov prejemnika),
– na sprednji strani z oznako “Ne odpiraj – pri-

java na javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v MONM v letu 2014 – ter z navedbo 
športnega programa, za katerega se prijava vlaga (glej 
področja pod št. 2.).

Nepravilno označene in odposlane prijave (ovoj-
nice) ter po roku prispele prijave bodo neodprte vrnjene 
pošiljatelju.
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5. Poraba sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2014.

6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla stro-

kovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo 
mesto, najkasneje v 8 dneh po končanem razpisnem 
roku. Odpiranje prijav ni javno.

Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne prijave, 
bodo pisno pozvani, da prijave dopolnijo v roku 5 dni od 
prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Prijavitelji bodo s sklepom Mestne občine Novo 
mesto obveščeni o višini dodeljenih sredstev, izbrani 
prijavitelji pa pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinancira-
nju izbranih programov v letu 2014. Če se izvajalec ne 
odzove na poziv se šteje, da je umaknil prijavo za pri-
dobitev sredstev za sofinanciranje športnih programov 
v MONM za leto 2014 (228. člen Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS, Uradni list RS, št. 50/07).

7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve-
ščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od zaključka 
javnega razpisa.

8. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prej-
mejo brezplačno v Uradu za šolstvo, šport in mladino, 
Seidlova cesta 1, (2. nadstropje), in sicer ob ponedelj-
kih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro, v sredo do 
16. ure, ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto: 
www.novomesto.si, do vključno 5. 5. 2014.

9. Za dodatne informacije lahko izvajalci Mestno 
občino Novo mesto zaprosijo preko elektronske pošte: 
ivica.menger@novomesto.si ali preko tel. 07/39-39-211, 
v času uradnih ur, ob ponedeljkih, sredah in petkih med 
8. uro in 14. uro, v sredo do 16. ure. Kontaktna oseba 
je Ivica Menger.

10. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in korišče-
njem sredstev: izbrani izvajalci, s katerimi bo podpisana 
pogodba o sofinanciranju izbranih športnih programov, 
morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, 
dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem 
sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, 
brez poziva občino obvestiti o realizaciji programov s po-
ročili in dokazili.

Mestna občina Novo mesto

 Ob-2243/14

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu 
v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 
28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni 
list RS, št. 7/13), Mestna občina Novo mesto objavlja

javni razpis
za sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih  

v Mestni občini Novo mesto za leto 2014
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto 

razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje inte-
resnih dejavnosti mladih in otrok za leto 2014.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 

2014 znaša 91.140,00 €. Razpisana sredstva bodo raz-
deljena glede na dejansko realizacijo proračuna.

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Mestna občina Novo mesto bo v letu 2014 sofinan-
cirala naslednja področja mladinskega dela:

Oznaka Razpisno področje

Višina 
razpisanih 
sredstev 

v €

A) Mladinski projekti 37.256,00

B) Mladinski programi 46.529,00

C)
Mladinski 
center-sofinanciranje 
najemnine

7.355,00

Skupaj: 91.140,00

3. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinancirati projekte in progra-

me, ki prispevajo h kvalitetnejšemu in ustvarjalnejše-
mu življenju mladih in otrok v občini, in tako prispevati 
k izboljšanju kvalitete preživljanja prostega časa, nji-
hovega družbenega položaja, vključevanju v družbe-
ne procese, preprečevanju zasvojenosti, socialnemu 
varstvu, zdravstvenemu varstvu, zmanjševanju nasilja, 
prostovoljnemu delu, razvijanju kreativnosti, uresniče-
vanju pluralnih interesov mladih, spodbujanju ustvar-
jalnosti mladih …

Prijavitelji kandidirajo s projekti/programi, namenje-
nimi otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti na 
območju Mestne občine Novo mesto.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvaja-

jo dejavnost na področju mladinske dejavnosti:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije,
– nevladne organizacije (društva, zveze društev, 

zasebni zavodi, ustanove).
Pravna oseba, ki se prijavlja na javni razpis, mora 

izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:
– svojo dejavnost izvaja na področju Mestne občine 

Novo mesto,
– sedež ima v Mestni občini Novo mesto,
– prijavlja projekt/program, ki je predmet razpisa,
– prijavlja projekt/program, ki je nepridobitnega zna-

čaja,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljene-
ga projekta/programa,

– vsaj 50 % sredstev bo pridobila iz virov, ki niso iz 
proračuna MONM,

– zaprošen znesek sofinanciranja posameznega 
projekta/programa ne sme presegati višine sredstev, 
opredeljenih v razpisni dokumentaciji,

– v letu 2013 je izpolnila vse pogodbene obveznosti 
do MONM. Prijavitelj, ki v letu 2013 ni izpolnil pogodbe-
nih obveznosti, v letu 2014 ni upravičen do sofinancira-
nja s strani MONM.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
splošnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan Mestne občine Novo mesto. Prijav prijavite-
ljev, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje, 
komisija ne bo obravnavala.

6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo za-

dostile naslednjim kriterijem:
A) Mladinski projekti
– prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za 

otroke in mlade do vključno 29. leta starosti,
– število vključenih v projekt,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udele-

žence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le 
simboličen,
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– projekt presega splošno kakovostno raven svoje-
ga okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,

– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.
B) Mladinski programi
– prijavitelj mora kandidirati s programi, ki v MONM 

potekajo že najmanj 2 leti in so namenjeni otrokom in 
mladim do vključno 29. leta starosti,

– število mladih in otrok, ki jih program zajema,
– trajanje programa (kontinuirano, aktivnosti so 

uporabnikom na voljo najmanj enkrat tedensko),
– programi, ki so v interesu občine, zajemajo na-

slednja področja: organizacijo otroškega parlamenta, 
tedenski programi za otroke med šolskimi počitnicami 
v trajanju najmanj 6 ur dnevno, dejavnosti mladinskih 
klubov, prostovoljnega dela, humanitarnih programov, 
programov preprečevanja zasvojenosti mladih ter nasi-
lja med mladimi, spodbujanje bralne kulture mladih …

– odločba ali sklep o prejetih sredstvih iz drugih vi-
rov za leto 2013 (državni ali mednarodni razpisi). Sklepi 
o sponzorskih ali donatorskih sredstvih ne bodo upošte-
vani kot dokazilo sofinanciranja programa,

– programi, ki presegajo splošno kakovostno raven 
svojega okolja in kažejo aktualni in inovativni pristop,

– prijavitelj programa ima večletne izkušnje in re-
ference,

– prijavitelj ima odločbo o delovanju v javnem inte-
resu na področju mladine.

C) Mladinski center – sofinanciranje najemnine
– prijavitelj ima status mladinskega centra (priložiti 

je treba potrdilo Urada RS za mladino),
7. Uporaba kriterijev
Prijavitelji se lahko na eno razpisno področje prija-

vijo z največ eno vlogo. V nasprotnem primeru bo stro-
kovna komisija upoštevala le eno vlogo, ki jo bo izbrala 
po lastni presoji.

Prijavitelj lahko z istim projektom/programom kan-
didira le na en javni razpis Mestne občine Novo mesto.

8. Obdobje za porabo: sredstva morajo biti porablje-
na v proračunskem letu 2014.

9. Rok za prijavo: rok za prijavo na javni razpis je 
30 dni, traja od 18. 4. 2014 do vključno 20. 5. 2014.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti nasle-

dnjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene razpisne obrazce Mestne ob-

čine Novo mesto,
– prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, morajo 

k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji,
– vse priloge, zahtevane v obrazcih.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dvigne 

v razpisnem roku na Mestni občini Novo mesto, v Ura-
du za šolstvo, šport in mladino, Seidlova cesta 1, Novo 
mesto. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi 
s spletne strani občine, www.novomesto.si.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na pripravljenih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Prijava mora biti osebno ali po pošti predložena na 
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto, do vključno 20. 5. 2014. Prijava mora 
prispeti v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, 
Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prispela pravočasno, če 
je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (velja poštni žig).

Vsaka prijava mora biti v ločeni ovojnici. Primer: 
Če se prijavitelj prijavi na vsa tri področja, odda vsako 
vlogo v ločeni ovojnici, z oznako področja (A, B ali C), 
na katerega se prijavlja.

Na prvi strani ovojnice pod naslovom mora pisati: 
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis –interesne dejav-
nosti mladih v letu 2014«, ter navedba področja, na 
katerega se prijava nanaša (glej področja pod točko 2).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov 
prijavitelja.

Komisija za odpiranje vlog s sklepom zavrže vlo-
ge neupravičenih prijaviteljev, prepozne vloge ter vlo-
ge predlagateljev projektov/programov, ki ne izpolnjujejo 
splošnih razpisnih pogojev. Nepravilno izpolnjena ovoj-
nica šteje za nepopolno vlogo in bo izločena iz nadaljnje 
obravnave. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana 
priporočeno po pošti do vključno 20. maja 2014, oziro-
ma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne 
občine Novo mesto.

Komisija pisno pozove tiste prijavitelje, ki 
niso predložili popolnih prijav, da jih dopolnijo v roku 
5 dni od prejema poziva. Za nepopolno se šteje vloga, 
ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata 
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Če prijava 
ni dopolnjena v predpisanem roku, se zavrže kot ne-
popolna.

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužben-
ka za dajanje informacij in pojasnil: Ivica Menger, 
07/39-39-211, ivica.menger@novomesto.si.

13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem 
sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo MONM podpi-
sala pogodbo, morajo strokovni službi občine vedno, ka-
dar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe 
in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim 
v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji pro-
jekta/programa s poročili in dokazili.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: vsi prija-
vitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom 
najkasneje v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa.

Mestna občina Novo mesto

 Ob-2244/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 
4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, 
št. 43/10), 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 7/13) in Pravilnika o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto 
(številka: 007-5/2010) Mestna občina Novo mesto, Sei-
dlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev  

Mestne občine Novo mesto za leto 2014  
na področju kulture

1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto raz-
pisuje sredstva na področju kulture za leto 2014 v Mestni 
občini Novo mesto. Predmet razpisa je sofinanciranje jav-
nih kulturnih projektov izvajalcev ter redno delo kulturnih 
društev in zasebnih zavodov v javnem interesu na po-
dročju kulture ter najemnin organizacijam, ki imajo status 
delovanja v javnem interesu na področju kulture. Predmet 
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razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdr-
ževanja ali projektov kulturne dediščine.

2. Razpisna področja
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za 

naslednja področja:
a) projekti na področju kulture (javni razpis)
b) projekti poklicnih javnih organizacij (javni poziv)
c) projekti za oživitev mestnega jedra (javni razpis)
d) redno delo kulturnih društev (javni razpis)
e) Novomeški poletni večeri (javni poziv)
f) programi zasebnih zavodov v javnem interesu 

(javni poziv)
g) programi v javnem interesu (javni poziv)
h) oblikovanje in izdajanje revije Rast (javni poziv),
i) sofinanciranje najemnin v javnem interesu na 

področju kulture.
3. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti 

raznovrstne kulturne projekte in programe, ki bodo po-
pestrili raznolikost kulturne ponudbe, kakovostnih, pre-
poznavnih vsebin, ki so dostopne javnosti v Mestni ob-
čini Novo mesto ter podpirati redno dejavnost kulturnih 
društev, zasebnih in javnih zavodov, ki delujejo v javnem 
interesu na področju kulture ter zagotoviti delno kritje 
stroškov najemnin organizacijam, ki delujejo v javnem 
interesu na področju kulture in jim občina ne more za-
gotoviti lastnih prostorov za njihovo redno delovanje.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
4.1. Razpisno področje a) Projekti na področju kul-

ture:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 

kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebne organiza-
cije registrirane za kulturno dejavnost, s statusom delo-
vanja v javnem interesu ali brez statusa) in fizične osebe 
(s statusom kulturnega ustvarjalca ali posamezniki de-
lujoči na ljubiteljski ravni), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem 
in posredovanjem javnih kulturnih dobrin,

– prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan 
na Mestno občino Novo mesto.

Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne or-
ganizacije, ki se ukvarjajo s kulturo, osnovne in srednje 
šole, društva, zasebne ali javne organizacije, ki niso re-
gistrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-ume-
tniških vsebin.

4.2. Razpisno področje b) Projekti poklicnih javnih 
organizacij:

– Javni sklad za kulturne dejavnosti, ki ima območ-
no izpostavo v Novem mestu,

– Glasbena šola Marjana Kozine s programom No-
vomeškega simfoničnega orkestra.

4.3. Razpisno področje c) Projekti za oživitev me-
stnega jedra:

– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 
kulturne dejavnosti (javni zavodi na področju kulture in 
kulturna društva),

– prijavitelji iz Mestne občine Novo mesto, katerih 
projekt je vezan na staro mestno jedro.

4.4. Razpisno področje d) Redno delo kulturnih 
društev:

– vsa kulturna društva, ki so registrirana pri Upravni 
enoti Novo mesto,

– kulturna društva, ki imajo sedež v Mestni občini 
Novo mesto,

– kulturna društva, ki aktivno delujejo v Mestni ob-
čini Novo mesto.

4.5. Razpisno področje e) Novomeški poletni ve-
čeri:

– javnim in zasebnim zavodom s področja kulture, 
kateri imajo registrirano prireditveno dejavnost kot pri-

marno dejavnost zavoda, s sedežem v Mestni občini 
Novo mesto,

– zasebni zavod, ki ima status, da deluje v javnem 
interesu na področju kulture in ima sedež v Mestni občini 
Novo mesto,

– da bo prijavitelj program realiziral v Novem mestu,
– da je prijavitelj kot pogodbena stranka prejšnjih 

let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finančna 
poročila, plan dela za tekoče leto).

Upravičen vlagatelj z istim programom ne more 
kandidirati na druge javne razpise ali pozive Mestne 
občine Novo mesto. Izbran bo samo en prijavitelj za iz-
vedbo programa Novomeških poletnih večerov.

4.6. Razpisno področje: f) Programi zasebnih zavo-
dov, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture:

– zasebni zavodi, ki imajo odločbo Ministrstva za 
kulturo, da delujejo v javnem interesu (odločba je ob-
vezna priloga),

– program izvajajo v Mestni občini Novo mesto,
– izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni na držav-

nem ali mednarodnem razpisu iz leta 2012 ali 2013 
(obvezna priloga).

Programi, ki bodo sofinancirani, sodijo v živo kulturo 
(glasbena, gledališka, plesna, filmska, likovna, založni-
ška produkcija). Z istim programsko vsebino ni dovolje-
no kandidiranje na ostalih javni razpis ali javnih pozivih 
Mestne občine Novo mesto na področju kulture, izjema 
je javni poziv za tiskanje in oblikovanje revije Rast in 
Novomeški poletni večeri.

4.7. Razpisno področje g) Programi v javnem in-
teresu:

– kulturna društva, ki so registrirana pri Upravni 
enoti Novo mesto, imajo sedež v Mestni občini Novo 
mesto in izvajajo glasbene programe za pihalne orke-
stre ali godbe, se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo ali 
večletnim zborovskim petjem (več kot 15 let aktivnega 
delovanja),

– kulturna društva, ki so prejemniki priznanj in na-
grad na nacionalni ali mednarodni ravni v zadnjih petih 
letih (obvezna priloga).

4.8. Razpisno področje h) Oblikovanje in izdajanje 
revije Rast:

– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 
založniške dejavnosti s statusom, da delujejo v javnem 
interesu na področju kulture in imajo sedež v Mestni 
občini Novo mesto,

– da so prijavitelji kot pogodbene stranke prejšnjih 
let izpolnili vse obveznosti do občine (obvezni izvodi 
sofinanciranih knjig).

Sredstva so namenjena izdelavi revije Rast za ob-
dobje petih let (urejanje, oblikovanje, zasnova, izdaja, 
trženje in distribucija revije).

4.9. Razpisno področje i) Sofinanciranje najemnin 
v javnem interesu na področju kulture:

– zasebni zavodi, ki imajo odločbo Ministrstva za 
kulturo, da delujejo v javnem interesu (odločba je ob-
vezna priloga),

– kulturna društva v javnem interesu na področju 
kulture, ki delujejo v najetih prostorih, ki niso v lasti Me-
stne občine Novo mesto,

– program izvajajo v Mestni občini Novo mesto,
– izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni na držav-

nem ali mednarodnem razpisu iz leta 2012 ali 2013 
(obvezna priloga).

Organizacije, ki bodo sofinancirani izvajajo svojo 
dejavnost na področjih glasbene, likovne, uprizoritvene, 
intermedijske, literarne umetnosti ter založniške produk-
cije. Organizacije, ki izvajajo program kulturne dediščine 
ter programi javnih zavodov niso predmet tega razpisa.
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5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpi-

ranje vlog, ki jo je imenoval župan Mestne občine Novo 
mesto za področja, ki so predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo 
vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepo-
polnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne iz-
polnjujejo splošnih razpisnih pogojev. Prijavitelji, ki niso 
oddali popolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvam.

Mestna občina Novo mesto lahko v primeru na-
knadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že po 
izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali programa 
izvajalca, spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene 
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugoto-
vitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 
2014 (projekt/program ni bil realiziran) se razveže že 
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa 
zahteva povračilo sredstev.

6. Splošni razpisni kriteriji za razpise na področju 
kulture:

– reference izvajalca, katerih dosedanje delovanje 
je opredeljeno po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih 
v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, 
uspešno in odmevno,

– odmevnost realiziranih projektov,
– izkazovanje vsebin in ciljev, ki presegajo lokalne 

interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem 
kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti,

– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo pro-
jekta (reference predlagatelja, tehnična in organizacijska 
usposobljenost, realnost izvedbe projekta),

– prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso 
izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter do-
brodelni projekti,

– programi in projekti promovirajo Mestno občino 
Novo mesto kot kulturno središče v slovenskem pro-
storu,

– sodelovanje z Mestno občino Novo mesto (na-
stopi za občino in sodelovanje pri oblikovanju občinskih 
prireditev),

– aktivna udeležba v nacionalnih in mednarodnih 
projektih,

– realno finančno ovrednoten in uravnotežen pro-
jekt,

– zaprošeni znesek financiranja posameznega 
projekta ne sme presegati višine sredstev opredeljene 
v razpisni dokumentaciji,

– višina zaprošenih sredstev ne sme presegati 80 % 
celotne vrednosti projekta/programa,

– prijavitelji so kot pogodbene stranke občine iz-
polnili vse obveznosti do Mestne občine Novo mesto.

7. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih podro-
čjih bodo prednostno obravnavani programi oziroma 
projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi pred-
nostne kriterije za razpisna področja. Prednostni razpi-
sni kriteriji in točkovnik so sestavni del prijavnih obraz-
cev za posamezna razpisna področja, ki so objavljeni na 
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

8. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kri-

terijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila 
morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem 
in predlagala višino sofinanciranja. Razpisni kriteriji so 
ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni 
v razpisni dokumentaciji.

Višina odobrenih sredstev za projekt ali program bo 
odvisna od višine prejetih točk in števila projektov/pro-
gramov uvrščenih na seznam odobrenih projektov/pro-
gramov.
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9. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-

menjenih za projekte in programe na področju kulture, 
znaša 170.171 EUR.

Okvirne razpisne vrednosti sredstev za programe in 
projekte v letu 2014 po razpisnih področjih so naslednje:

a) projekti na področju kulture 19.183,00

b) projekti poklicnih javnih organizacij 16.800,00

c) projekti za oživitev mestnega jedra 7.673,00

d) redno delo kulturnih društev 23.820,00

e) Novomeški poletni večeri 19.000,00

f) programi zasebnih zavodov v jav. interesu 30.056,00

g) programi v javnem interesu 19.183,00

h) revija Rast 20.546,00

i) sofinanciranje najemnin org. v jav. Int. 13.910,00

Skupaj 170.171,00 EUR

10. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena prora-
čunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2014.

11. Razpisni rok: razpisni rok se začne 18. 4. 2014 
in traja do 19. 5. 2014.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako posamezno raz-

pisano področje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci od št. 1 do 5.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti v ce-

loti izpolnjene prijavne obrazce, podpisane in ožigosane 
z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-
pisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo, zdravstvo in 
socialo Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi 
s spletne strani občine: www.novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto je dolžna na pisno zah-
tevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagate-
ljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsak pro-
jekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti 
popolno razpisno dokumentacijo.

Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna ob-
čina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 
19. 5. 2014 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom 
na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni raz-
pis/poziv na področju kulture 2014« z obvezno navedbo 
razpisnega področja (npr. projekti na področju kulture). 
Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv ozi-
roma ime in priimek vlagatelja, naslov.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročeno na pošto do vključno 19. 5. 2014 do tega dne ni 
bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in raz-
pisna dokumentacija in so naštete pod točko 12.
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Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku 
z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema 
vse razpisne pogoje in kriterije ter vsa določila razpisa 
in razpisne dokumentacije.

14. Izločitev vlog
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog 

iz nadaljnjega postopka izločila vse nepopolne vlo-
ge predlagateljev. Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolni-
tvam nepopolnih vlog jih dopolnijo v roku 5 dni. Kolikor 
vlagatelj vlogo ne dopolni, bo vloga zavržena kot nepo-
polna. Ostale vloge, ki jih župan zavrže so tiste:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno izpisana 

ovojnica, v kateri se nahaja prijava na razpis).
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po 

svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

15. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za 
dajanje informacij in pojasnil po telefonu in elektronskih 
medijih je Sandra Boršić (tel. 07/393-92-53 ali san-
dra.borsic@novomesto.si).

16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje vlog bo odpirala vloge pri-

spele na javne razpise na področju kulture 22. in 23. 5. 
2014. Vloge prispele na javne pozive na področju kultu-
re bo odpiral pristojni uslužbenec za kulturo ob prispetju.

Občina bo predlagatelje z odločbami obvestila o re-
zultatih javnega razpisa najkasneje v devetdesetih dneh 
od zaključka razpisa.

Mestna občina Novo mesto

Št. 2014/000083 Ob-2246/14

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 6. člena Odloka o lokal-
nih gospodarskih javnih službah v Občini Hoče - Sliv-
nica (MUV, št. 8/2006, 27/2011) in 23. člena Odloka 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opra-
vljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke 
in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč v Občini 
Hoče - Slivnica (MUV, št. 2/2014) objavlja Občina Hoče 
- Slivnica

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe pokopališke in 
pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč 

v Občini Hoče - Slivnica
1. Koncedent je Občina Hoče - Slivnica, Pohorska 

cesta 15, 3211 Hoče.
2. Predmet lokalne gospodarske javne službe:
Pokopališke dejavnosti se izvajajo na območju po-

kopališč in obsegajo: oddajanje prostorov za grobove 
v najem, zagotovitev uporabe mrliške vežice in priprava 
vežice za sprejem pokojnika, določanje mesta, datuma 
in ure pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom, 
izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter 
zaščita sosednjih grobov, ureditev gomile, vodenje evi-
dence o grobovih in pokopih, izvajanje pokopališke de-
žurne službe, opravljanje prekopov grobov in nadziranje 
raznih del na pokopališču.

Pogrebne dejavnosti se izvajajo praviloma izven 
pokopališča in zajemajo naslednje storitve: urejanje 
dokumentacije, ureditev in čuvanje pokojnika, prevoz 
pokojnika, storitve v zvezi z upepeljevanjem. Pogreb-
na dejavnost je predmet trga in proste izbire občanov. 

Storitve pogrebne dejavnosti se plačujejo v skladu 
s ceniki izvajalcev pogrebne dejavnosti, ki jih občina 
ne potrjuje.

Urejanje pokopališč zajema naslednje storitve: či-
ščenje in odstranjevanje odpadkov, odvoz odpadkov na 
odlagališče ob pokopališču, vzdrževanje zelenih povr-
šin (košnja, obrezovanje, odstranjevanje plevela, ipd.), 
čiščenje in odstranjevanje snega ter posip, vzdrževanje 
poti, skrb za ureditev in vzdrževanje mrliških vežic in 
njihovih funkcionalnih zemljišč ter vzdrževalna dela na 
drugih objektih in napravah na območju pokopališč, 
vzdrževanje reda in miru na pokopališču, kolikor ne gre 
za izvrševanje javnih pooblastil, sodelovanje pri sodno 
odrejenih izkopih, vodenje katastra pokopališč in izdela-
va načrta pokopališča z razdelitvijo na oddelke, grobove 
in žarne niše, evidenco grobnih mest z oznako, eviden-
co pokopanih oseb v posameznem grobnem mestu in 
datum pokopa, izdajanje dokumentov v postopku za 
prekop ali pokop umrlih ali prenos posmrtnih ostankov.

3. Predmet koncesije:
Koncesija se podeljuje za opravljanje lokalne go-

spodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejav-
nosti ter urejanje pokopališč v Občini Hoče - Slivnica in 
sicer skupno na obeh pokopališčih:

– pokopališče v Spodnjih Hočah,
– pokopališče v Slivnici.
Na teritoriju občine se za obe pokopališči podeli le 

ena koncesija. Variantne in opcijske ponudbe niso do-
voljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali op-
cijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka 
ocenjevanja kot nepopolne.

4. Koncesijska pogodba se sklepa za obdobje 10 let 
v skladu z Odlokom o predmetu in pogojih za podeli-
tev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja 
pokopališč v Občini Hoče - Slivnica.

5. Interesenti za pridobitev koncesije morajo iz-
polnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in 
druge pogoje:

– da so registrirani za izvajanje predpisane dejav-
nosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja 
pristojnih organov,

– da predložijo dokazila, ki potrjujejo, da imajo 
potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje raz-
pisane javne službe,

– da predložijo razvojni program in poslovni načrt,
– in druge, ki so podrobneje določeni v razpisni 

dokumentaciji.
Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumen-

taciji, ponudnik mora ponudbi priložiti dokumente, zah-
tevane v razpisni dokumentaciji. Ponudbe morajo biti 
pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Merila za izbor koncesionarja: koncedent bo ob 
izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumenta-
cije za izvajanje razpisane lokalne gospodarske javne 
službe izbral enega koncesionarja. Ponudnik bo izbran 
skladno z merili, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

7. Ponudba in ostali dokumenti vezani na predmetni 
razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Celotna razpisna 
dokumentacija s prilogami je na voljo na spletni strani 
Občine Hoče - Slivnica (www.hoce-slivnica.si).

8. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na 
naslov: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 
2311 Hoče, s pripisom: »Ne odpiraj – Koncesija po-
kopališče«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in 
naslov prijavitelja. Koncedent bo upošteval vse prijave, 
ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje 
do dne 22. 5. 2014 do 12. ure. Prijavitelji lahko odda-
jo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji 



Stran 1136 / Št. 27 / 18. 4. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pra-
vočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj na-
vedenega datuma in ure. Prijava prijavitelja, ki ne bo 
oddana pravočasno, bo neodprta vrnjena pošiljatelju. 
Prijavitelj, katerega prijava bo formalno nepopolna, bo 
pozvan na dopolnitev.

9. Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Obči-
ne Hoče - Slivnica, bo opravila javno odpiranje prijav 
dne 22. 5. 2014 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Hoče 
- Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, ne glede na 
to, ali so prijavitelji oziroma pooblaščeni predstavniki 
prijaviteljev navzoči ali ne. Navzoči predstavniki prijavi-
teljev pred začetkom javnega odpiranja izročijo komisiji 
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo 
pravico dajati pripombe v postopku odpiranja prijav. Z iz-
branim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, 
ki jo v imenu koncedenta sklene župan.

10. Vse dodatne informacije in morebitna poja-
snila lahko interesenti pridobijo v rednem delovnem 
času na naslovu: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska 
cesta 15, 2311 Hoče, kontaktna oseba: Karmen Purg, 
tel. 02/616-53-24.

Občina Hoče - Slivnica

Št. 030-3/2010 Ob-2249/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 96/02, 
123/06 – ZFO-1, 7/07 Odl. US: U-I-35/04-11, 53/07, 
65/07 Odl. US: U-I-276/05-11, 77/07 – UPB1, 56/08, 
94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 
Odl. US: U-I-210/10-10, 111/13), Zakona o varstvu kul-
turne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) ter sklepa 
št. 6200-0001/2014 o izvedbi javnega razpisa, objavlja 
Mestna občina Slovenj Gradec

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov  

na področju kulturne dediščine v letu 2014 
(v nadaljevanju: JR-KD2014)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

1. Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdr-
ževanja in obnove nepremičnih kulturnih spomenikov na 
območju Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: 
kulturni spomeniki) in pročelja objektov znotraj vplivne-
ga naselbinskega območja urbanističnega spomenika 
starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki bodo pripo-
mogla k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni 
obliki (v nadaljevanju: pročelja objektov znotraj urbani-
stičnega spomenika).

2. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva za so-
financiranje izbranih projektov bo Mestna občina Slo-
venj Gradec zagotovila iz proračunskih sredstev za 
leto 2014. Razpoložljiva sredstva za leto 2014 znašajo 
10.000,00 EUR. Predlagatelj mora imeti zagotovljena 
finančna sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih 
stroškov, višina finančnih sredstev, ki jih za kritje upra-
vičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi 
Mestna občina Slovenj Gradec, je največ 2.000 EUR 
oziroma v primeru manjšega števila prijav, se lahko 
višina slednjega zviša in se porazdeli enakomerno na 
število odobrenih projektov.

3. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so 
namenjena sofinanciranju izbranih projektov za njihovo 
izvajanje v letu 2014, najkasneje do 31. 12. 2014.

4. Upravičene osebe: prijavitelji, ki lahko podajo 
vloge za ta razpis, so lastniki, solastniki ali pooblaščeni 

upravljavci objektov in območij kulturne dediščine, ki 
imajo sami status kulturnega spomenika in so locirani na 
območju Mestne občine Slovenj Gradec ali pa so locira-
ni znotraj urbanističnega spomenika starega mestnega 
jedra Slovenj Gradec. Predlagatelj lahko prijavi več pro-
jektov. V primeru, da predlagatelj prijavlja več projektov, 
mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti. Vsaka vloga 
se mora nanašati na izključno en kulturni spomenik ali 
pročelje stavbe.

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na javnem razpisu JR-KD2014 lahko kandidirajo:
– izvajalci, ki nimajo neporavnanih obveznosti do 

Mestne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze 
v primeru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj 
Gradec za sofinanciranje,

– odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v po-
stopku zaradi kršenja določb Zakon o integriteti in pre-
prečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 
– UPB2), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega 
zakona,

– lastništvo prijavitelj dokazuje z izpisi iz zemljiške 
knjige, v primeru upravljanja ali solastništva pa morajo 
biti priložena tudi vsa pooblastila lastnikov oziroma so-
lastnikov za strinjanje z izvedbo projekta ter pogodbe 
o najemu oziroma uporabi/upravljanju,

– izvajalec ima pridobljeno soglasje s strani Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor (v 
nadaljevanju ZVKDS) ter zagotovljen nadzor nad izved-
bo del s strani ZVKDS,

– izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta 
ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov 
Mestne občine Slovenj Gradec,

– izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov o pri-
javitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu 
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa 
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, skladno 
s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in 
o varstvu osebnih podatkov,

– projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno in 
razvidno vsebinsko koncipiran,

– projekt bo realiziran v letu 2014.
Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 

k vlogi.
6. Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških 

posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti in 
sicer stroški sanacije zunanjih sten – zidovi, stroški sa-
nacije ali zamenjave strešnih konstrukcij in streh – kritin, 
stroški sanacije ali zamenjave zunanjega stavbnega 
pohištva – okna, vrata, stroški sanacije ali zamenjave 
kleparskih elementov in drugi stroški, ki pripomorejo ozi-
roma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti 
spomenika ali objekta, ki je v okviru urbanističnega spo-
menika mestnega jedra. Stroški tistih del, ki neposredno 
ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti 
spomenika ali objekta, niso upravičeni stroški.

7. Kriteriji ocenjevanja
Pri izboru med predlaganimi projekti bo upošteva-

na predvsem pomembnost izvedbe posega pri ohranja-
nju kulturne dediščine, ki je v javnem interesu Mestne 
občine Slovenj Gradec; stopnja ogroženosti spomenika 
ali pročelja stavbe v starem mestnem jedru; zagoto-
vljena lastna finančna sredstva predlagatelja projekta; 
nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku ali pro-
čelju stavbe.

8. Razpisni rok se prične 18. 4. 2014 in se zaključi 
19. 5. 2014.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
– prijavni obrazec (obrazec 1),
– vzorec pogodbe (obrazec 2),
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– izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja (obra-
zec 3),

– obvezne priloge (obrazec 4),
– obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
– merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
– obrazec poročila (obrazec št. 7).
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stra-

ni naročnika (http://www.slovenjgradec.si), Javni razpisi 
in objave, natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot 
originalni obrazci; izvajalci lahko dokumentacijo v raz-
pisnem roku dvignejo tudi na sedežu Mestne občine 
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, 
in sicer v glavni pisarni – vložišče (ponedeljek, torek in 
četrtek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 17. ure in petek 
od 7. do 13 ure).

10. Oddaja in dostava vlog
Način in rok oddaje vloge sta razvidna iz razpisne 

dokumentacije. Prijave morajo biti oddane priporočeno 
na pošti do zaključka razpisnega roka, to je do 19. 5. 
2014, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu na-
ročnika do 19. 5. 2014 do 15. ure.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z izpol-
njenim ter nalepljenim obrazcem za kuverto (obrazec 
št. 5). Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpi-
snih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj 
lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na enak način 
kot velja za pošiljanje vloge.

11. Odpiranje vlog in obveščanje
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog 

iz nadaljnjega postopka izločila vloge, ki niso prispele 
pravočasno, oziroma niso bile vložene v vložišču občine 
in ki jih niso vložile upravičene osebe. Oddaja vloge po-
meni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji 
javnega razpisa JR-MOSG-KP2014.

Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb 
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim 
komisijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje 
vlog bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 
21. 5. 2014, v sejni sobi v 1. nadstropju in se bo pri-
čelo ob 9. uri.

Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje 
v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog obve-
stila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede izbire 
in višine sofinanciranja prijavljenega projekta. Izvajalcu 
bo določen rok, do katerega bo imel možnost, da se 
o predlogu komisije pisno izjavi.

12. Dodatne informacije: pristojna oseba za dajanje 
informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Natalija 
Knez, višji svetovalec I. za družbene dejavnosti. Vpra-
šanja je potrebno podajati v pisni obliki, po pošti ali na 
e-naslov: info@slovenjgradec.si. Odgovori na zastavlje-
na vprašanja bodo v roku 3 dni od postavitve objavljeni 
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, zavihek 
»za občana«, javni razpisi. Vprašanja se lahko postavijo 
do 12. 5. 2014.

Mestna občina Slovenj Gradec

 Ob-2277/14

Na podlagi 3. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 
7. člena Statuta Občina Cankova (Uradni list RS, 91/13) 
in Pravilnika o financiranju kulturnih programov in redne 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova (Uradni 
list RS, 21/03), Občina Cankova objavlja

javni razpis
o sofinanciranju kulturnih programov  

in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti  
v Občini Cankova v letu 2014

Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za 
sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Cankova za leto 2014. Pred-
videna višina sredstev za ta namen je 3.500,00 EUR.

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kultur-
nih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na 
področju Občine Cankova. To so kulturna društva in dru-
ga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano 
kulturno dejavnost, kulturne zveze, javni zavodi, ustanove 
in posamezni kulturni ustvarjalci in imajo sedež na obmo-
čju Občine Cankova; so registrirani za opravljanje progra-
mov na področju kulture oziroma, da s svojim dosedanjim 
delom izkazujejo pričakovano kakovost; imajo zagotovlje-
ne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske 
možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti; 
imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 
ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom o društvih; ter 
redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo 
o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o do-
seženih uspehih – rezultatih.

V letu 2014 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost kulturnih društev, zvez, skupin in posa-

meznikov,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven šolskega, 

vzgojno-izobraževalnega programa,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubi-

teljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnosti na podro-

čju varovanja kulturne dediščine,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravi-

čenost.
Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa ali projekta,
– število evidentiranih članov društva, kluba ali zve-

ze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta s številčni-

mi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri sredstev.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni določeni 

obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Can-
kova, Cankova 25, 9261 Cankova.

Namensko porabo proračunskih sredstev za sofi-
nanciranje programov na področju kulturnih programov 
in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova 
spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna 
za področje kulture, lahko pa tudi druga oseba, poobla-
ščena s strani župana.

Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih doku-
mentov je 30. 5. 2014. Vloge za prijavo na javni razpis 
pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 
Cankova, s pripisom »Javni razpis – kultura«.

Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa žu-
pan na predlog komisije za odpiranje ponudb za področju 
kulture. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obve-
ščeni najpozneje v tridesetih dneh po končanem javnem 
razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanci-
ranju programov župan Občine Cankova.

Ta razpis začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina Cankova
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 Ob-2278/14

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cankova (Ura-
dni list RS, št. 91/13) in Pravilnika o sofinanciranju pro-
gramov na področju turizma v Občini Cankova (Uradni 
list RS, št. 33/03), Občina Cankova objavlja

javni razpis
o sofinanciranju programov na področju turizma  

v Občini Cankova v letu 2014
Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za 

sofinanciranje programov na področju turizma v Občini 
Cankova za leto 2014. Predvidena višina sredstev za ta 
namen je 6.000,00 EUR.

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci pro-
gramov na področju turizma; to so društva, vaške sku-
pnosti, šole, fizične in pravne osebe s sedežem v Občini 
Cankova, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, promo-
cijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma. Pri-
javitelji programa morajo biti registrirani najmanj eno leto 
– društva, imeti morajo zagotovljene materialne, prostor-
ske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih 
programov. Sredstva se lahko dodelijo le za ukrepe, ki 
se izvajajo na območju Občine Cankova.

V letu 2014 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost turističnih društev, zvez, skupin, posa-

meznikov, v skupni višini 1.500,00 EUR,
– turistične prireditve in akcije v skupni višini 

4.000,00. EUR.
Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa ali pro-

jekta,
– število evidentiranih članov društva, kluba ali zve-

ze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta s številč-

nimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri sredstev.
Prijavi je potrebno predložiti potrdilo, da ima pri-

javitelj na javni razpis poravnane vse davke ter druge 
obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.

Za zahtevane podatke bodo pripravljeni določeni 
obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Can-
kova, Cankova 25, 9261 Cankova.

Namensko porabo proračunskih sredstev za so-
financiranje programov na področju turizma v Občini 
Cankova spremlja in preverja občinska strokovna služ-
ba, pristojna za področje turizma, lahko pa tudi druga 
oseba pooblaščena s strani župana.

Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih doku-
mentov je 30. 5. 2014. Vloge za prijavo na javni razpis 
pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 
Cankova, s pripisom »Javni razpis – Turizem«.

Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa 
župan na predlog komisije za odpiranje ponudb za po-
dročje turizma. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sred-
stev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po konča-
nem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogod-
be o sofinanciranju programov župan Občine Cankova.

Ta razpis začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina Cankova
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 Ob-2216/14

Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Mi-
ren, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14) in Odloka o načrtu ravnanja s stvar-
nim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leti 
2013–2014, št. 007-5/2013-1 z dne 30. 1. 2013,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti  
Občine Miren - Kostanjevica

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.

2. Opis predmetov prodaje:
2.1. Predmet javne dražbe sta nepremičnini parc. 

št. 3737/0, k.o. 2328-Opatje Selo (poslovna stavba, v iz-
meri 254 m2, igrišče, v izmeri 503 m2) in parc. št. 1925/2, 
k.o. 2328-Opatje Selo (igrišče, v izmeri 1.000 m2). Ne-
premičnini se prodajata skupaj in sta v celoti v lasti Ob-
čine Miren - Kostanjevica.

2.2. Parcela št. 3737/0, k.o. Opatje selo, na kateri 
stoji stavba nekdanje osnovne šole v Opatjem selu, se 
nahaja v osrednjem delu naselja Opatje selo, ob regio-
nalni cesti Miren - Kostanjevica na Krasu. Na vhodnem 
delu pred objektom je manjše lastno parkirišče. Po raz-
položljivih podatkih je bil objekt zgrajen okrog leta 1930 
kot enonadstropen in nepodkleten objekt z velikimi učil-
nicami in visokimi višinami ter potrebnimi spremljajočimi 
prostori. Pred 25 leti je bilo pritličje adaptirano za otroški 
vrtec. Parcela je komunalno opremljena. Po namenski 
rabi je opredeljena kot obstoječe stavbno zemljišče.

2.3. Parcela št. 1925/2, k.o. Opatje selo, se nahaja 
vzhodno od stavbe nekdanje šole in je dostopna le pre-
ko parcele št. 3737/0, k.o. Opatje selo. Trenutno se upo-
rablja kot igrišče otroškega vrtca. Po namenski rabi je 
opredeljena pretežno kot 2. območje kmetijskih zemljišč.

2.4. Na nepremičnini s parc. št. 1925/2, k.o. Opatje 
selo obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 
– uradno prečiščeno besedilo in 58/12; v nadaljevanju: 
ZKZ).

2.5. Obe nepremičnini sta obremenjeni s stvarno 
služnostno pravico gradnje javnega komunikacijskega 
omrežja ter pravico dostopa za potrebe njegovega obra-
tovanja in vzdrževanja.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
4.1. Za nepremičnini, ki sta predmet prodaje, je 

izklicna cena 152.500,00 EUR. Najnižji znesek višanja 
je 500,00 EUR.

4.2. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2 % za 
pozidano stavbno zemljišče oziroma kmetijsko zemljišče 
prav tako bremeni kupca.

5. Način in rok plačila kupnine:
5.1. Kupnina se plača v 8 dneh po izstavitvi računa, 

ki ga prodajalka izstavi kupcu nemudoma po pravno-
močnosti odločbe Upravne enote Nova Gorica o odo-
britvi pravnega posla.

5.2. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je 
bistvena sestavina pravnega posla. Vpis lastninske pra-
vice v zemljiško knjigo bo možen na podlagi zemljiško-
knjižnega dovolila, ki ga bo prodajalka izdala po prejemu 
celotne kupnine.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala na Občini Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 
Miren, v večnamenski dvorani v II. nadstropju, in sicer 
v sredo, dne 7. 5. 2014, z začetkom ob 10. uri.

7. Višina varščine:
7.1. Varščina za obe nepremičnini znaša 

15.250,00 EUR in se plača na podračun proračuna 
prodajalke št. 01275-0100014366, odprt pri Banki Slo-
venije, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – 
Opatje selo.

7.2. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina 
vštela v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli 
pa bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po 
zaključku javne dražbe. Dražiteljem, ki plačajo varščino, 
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži.

7.3. V primeru, da bo ponudbo za prodajo nepre-
mičnin s parc. št. 3737/0 in 1925/2, obe k.o. 2328-Opa-
tje Selo, v času njene objave na oglasni deski oziroma 
spletni strani Upravne enote Nova Gorica, sprejel kateri 
od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu 
ZKZ, bo varščina brezobrestno vrnjena tudi uspelemu 
dražitelju v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe 
Upravne enote Nova Gorica o odobritvi pravnega posla.

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

8.1. Nepremičnini s parc. št. 3737/0 in 1925/2, obe 
k.o. 2328-Opatje Selo je mogoče kupiti le skupaj.

8.2. V skladu z 20. členom ZKZ bo po opravljeni 
javni dražbi ponudba za prodajo navedenih nepremič-
nin 30 dni objavljena na oglasni deski in spletni strani 
Upravne enote Nova Gorica. Uspeli dražitelj je po opra-
vljeni javni dražbi in javni objavi ponudbe za prodajo 
zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe Ob-
čine Miren - Kostanjevica, katere en izvod pošlje pri-
poročeno s povratnico oziroma osebno dostavi Občini 
Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, en izvod 
pa pošlje priporočeno s povratnico ali osebno dostavi 
Upravni enoti Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5102 Nova Gorica, v nasprotnem primeru se njegova 
varščina zadrži.

V primeru, da bo pisno izjavo o sprejemu ponudbe 
Občine Miren - Kostanjevica sprejel kateri od predkupnih 
upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo slednji pri 
sklenitvi kupoprodajne pogodbe z Občino Miren - Kosta-
njevica imel prednost.

8.3. Zaradi uporabe nepremičnin v vzgojno-var-
stvene namene bo izročitev le-teh v neposredno posest 
lastnika – kupca opravljena v roku 6 mesecev od prav-
nomočnosti odločbe upravne enote o odobritvi pravnega 
posla. Kupec – lastnik se zaveže, da v obdobju do izro-
čitve nepremičnin v njegovo izključno posest uporabniku 
nepremičnin ne bo zaračunaval najemnine. Obratovalne 
stroške v zvezi z uporabo nepremičnin bo v tem času 
nosil uporabnik.

8.4. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem 
dogovoru.

Javne dražbe
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8.5. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom ne-
premičnin ter za morebitne podrobnejše podatke v zve-
zi s prijavo in izvedbo javne dražbe lahko pokličete na 
tel. 05/330-46-70.

9. Opozorilo: župan lahko do sklenitve pravnega 
posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dra-
žiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za 
prevzem razpisne dokumentacije.

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

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

10.2. Dražitelji morajo najkasneje do srede, 5. 5. 
2014, do 12. ure, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, 
javna dražba – Opatje Selo«, na naslov Občina Miren 
- Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, priporočeno po 
pošti ali osebno v tajništvu oddati:

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj dr-
žavljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovorno-
stjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih niso imeli bloki-
ranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja oseba 
mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njeni 
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdila za slovenske pravne osebe oziroma s.p.-je. Ko-
likor takega potrdila na more pridobiti pa mora priložiti 
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih 
6 mesecih ni imela blokiranega TRR);

– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziro-
ma druge ustrezne evidence (s.p.), star največ 30 dni;

– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj 
ni zastopnik;

– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);
– potrdilo o plačani varščini s priloženo celotno šte-

vilko računa za primer vračila varščine.
10.3. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali gornjih po-

gojev, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, 
izločeni iz postopka.

10.4. Kupoprodajna pogodba bo sklenjena z uspe-
lim dražiteljem oziroma morebitnim predkupnim upra-
vičencem, navedenem v 23. členu ZKZ, najkasneje 
v 15 dneh po prejemu obvestila Upravne enote Nova 
Gorica o tem, kdo od navedenih je sprejel ponudbo 
v skladu z ZKZ.

10.5. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske 
pravice (notarska overitev pogodbe, vpis v zemljiško 
knjigo in drugo) plača kupec.

10.6. Nepremičnini bosta prodani po načelu vide-
no–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
kupoprodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Občina Miren - Kostanjevica

Št. 36/2014 Ob-2226/14

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica hero-
ja Staneta 1, 2000 Maribor, na podlagi Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13) in Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž 
in garažnih boksov v najem (Medobčinski uradni vestnik, 
št. 10/09), objavlja

javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnih prostorov v najem

I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna 
občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, 
2000 Maribor.

II. Predmet oddaje v najem so trije nezasedeni in štir-
je še z najemniki zasedeni poslovni prostori v Mariboru, ki 
so last Mestne občine Maribor, in sicer:

1. Glavni trg 14-15 (Rotovška klet), v skupni izme-
ri 734,78 m2, ulični;

a) dejavnost: gostinska – strežba jedi in pijač,
b) ogled poslovnega prostora bo dne 6. 5. 2014 od 

11.15 do 11.45,
c) izklicna mesečna najemnina: 2.856,84 EUR,
d) znesek višanja: 30,00 EUR,
e) varščina: 17.141,04 EUR,
f) rok usposobitve je 3 mesece od podpisa najemne 

pogodbe,
g) v prostoru je oprema, ki ni last Mestne občine Ma-

ribor in ni predmet oddaje v najem.
2. Gosposka ulica 9, v skupni izmeri 90,60 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez po-

sebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 6. 5. 2014 od 

10.45 do 11.05,
c) izklicna mesečna najemnina: 798,58 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 4.791,48 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne 

pogodbe,
g) zaseden z najemnikom v odpovednem roku.
3. Gosposka ulica 24, v skupni izmeri 211,10 m2, 

ulični;
a) dejavnost: knjigarna,
b) ogled poslovnega prostora bo dne 6. 5. 2014 od 

10.20 do 10.40,
c) izklicna mesečna najemnina: 2.135,85 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 12.815,10 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne 

pogodbe,
g) zaseden z najemnikom v odpovednem roku.
4. Gosposka ulica 28, v skupni izmeri 69,40 m2, 

ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez po-

sebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 6. 5. 2014 od 

9.55 do 10.15,
c) izklicna mesečna najemnina: 575,93 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 3.455,58 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne 

pogodbe,
g) zaseden z najemnikom v odpovednem roku.
5. Gosposka ulica 29, v skupni izmeri 154,53 m2, 

ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez po-

sebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 6. 5. 2014 od 

9.25 do 9.50,
c) izklicna mesečna najemnina: 784,71 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e)varščina: 4.708,26 EUR,
f) rok usposobitve je 3 mesece od podpisa najemne 

pogodbe.
6. Ljub ljanska ulica 2, v skupni izmeri 98,20 m2, 

ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez 

posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
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b) ogled poslovnega prostora bo dne 6. 5. 2014 od 
14.30 do 15. ure,

c) izklicna mesečna najemnina: 568,61 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 3.411,66 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne 

pogodbe.
7. Slovenska ulica 7, v skupni izmeri 13,00 m2, 

ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez 

posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 6. 5. 2014 od 

9.00 do 9.20,
c) izklicna mesečna najemnina: 102,97 EUR,
d) znesek višanja: 10,00 EUR,
e) varščina: 617,82 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne 

pogodbe,
g) zaseden z najemnikom v odpovednem roku.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne draž-

be: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni 
prostor sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po 
končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določe-
nem roku ne podpiše najemne pogodbe, se šteje, da je 
odstopil od najema.

IV. Osnovni pogoji najema, dejavnost in čas oddaje 
v najem:

– Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme 
poslovnega prostora oddati v podnajem.

– Najemnik je poleg najemnine in nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, za poslovni prostor dol-
žan redno plačevati tudi druge stroške, ki zajemajo: 
obratovalne stroške v zvezi z dobavami in storitvami, po-
trebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslov-
nem prostoru (individualni obratovalni stroški) in v stavbi 
kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega 
vzdrževanja ter morebitne ostale stroške v zvezi z upo-
rabo poslovnega prostora in skupnih delov stavbe, za 
katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Poslovni prostori se oddajajo v najem v stanju 
kakršnem so. Najemnik je dolžan v roku usposobitve 
(rok, v katerem ne plačuje najemnine), ki prične teči 
od dneva začetka najemnega razmerja, v poslovnem 
prostoru na lastne stroške opraviti usposobitvena, ob-
novitvena ali preureditvena dela (če so potrebna) ter 
pričeti z dejavnostjo, če ni drugače določeno. Opravi 
lahko le tista dela, za katera si predhodno pridobi pisno 
soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve 
kakršnihkoli stroškov vlaganj ter z vlaganji ne pridobi 
lastninske ali druge stvarne pravice na najemodajalčevi 
nepremičnini.

– Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, 
dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za 
izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem po-
slovnem prostoru.

– Vsi poslovni prostori se oddajajo v najem za ne-
določen čas kot zaključene celote in izključno za opra-
vljanje navedenih dejavnosti.

V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna 
dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor 
(sejna soba 215/II – Dvorana generala Rudolfa Maistra), 
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v sredo, dne 14. 5. 
2014, s pričetkom ob 10. uri.

VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek 
višanja: višina izklicne mesečne najemnine za posa-
mezni poslovni prostor in v kateri so upoštevani stroški 
zavarovanja in upravljanja, je določena: s cenitvijo višine 
najemnine, ki jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec vre-
dnosti nepremičnin Slovenskega inštituta za revizijo in 

sodni cenilec za gradbeništvo, izkustveno, oziroma na 
podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž 
in garažnih boksov v najem (Medobčinski uradni vestnik, 
št. 10/09) ter ob upoštevanju na rednih sejah sprejetih 
sklepov Mestnega sveta MOM o znižanju in dodatnem 
znižanju najemnin za poslovne prostore (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 16/12 in 17/13). Najemnina (tudi iz-
dražena) se ne more znižati in se usklajuje enkrat le-
tno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS 
v preteklem letu ter je po veljavnih predpisih oproščena 
plačila davka, v primeru spremembe pa je najemnik 
dolžan davek plačevati v skladu z vsakokratnimi ve-
ljavnimi predpisi. Znesek višanja izklicne najemnine, je 
za vsak poslovni prostor iz II. točke te objave, posebej 
naveden pod črko d).

VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 
9. 5. 2014 plačati varščino v višini šestkratne izklicne 
mesečne najemnine (znesek varščine za vsak poslovni 
prostor iz II. točke te objave, je posebej naveden pri 
vsakem prostoru pod črko e), na transakcijski račun 
Mestne občine Maribor št. 00 01270-0100008403, sklic 
na št. 2003, pri UJP Urad Slovenska Bistrica, z naved-
bo »dražbena varščina za javno dražbo najemnine za 
poslovni prostor pod zap. št....« (obvezno navesti za-
poredno številko prostora pod katero je ta naveden v II. 
točki te objave).

VIII. Vrnitev, poračunavanje ali zadržanje varščine 
ter način in rok plačila najemnine

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju (na-
jemniku) po poteku roka usposobitve (rok, v katerem 
najemnik ne plačuje najemnine) poračuna z najemnino, 
neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na transakcijski ra-
čun (s katerega je bila plačana oziroma na račun, ki ga 
bo na dražbi predložil dražitelj) brez obresti v roku 10 dni 
po končani javni dražbi.

Najugodnejši dražitelj mora pred podpisom naje-
mne pogodbe na TRR Mestne občine Maribor, plačati 
najemnino do višine šestmesečne izdražene najemni-
ne (razliko), ki se začne poračunavati po poteku roka 
usposobitve.

Najemodajalec bo za poslovni prostor redno me-
sečno izstavljal račune za najemnino za tekoči mesec.

IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki 

imajo sedež na območju Republike Slovenije (RS) ozi-
roma na območju države članice Evropske unije (EU) in 
fizične osebe, ki so državljani oziroma državljani države 
članice EU in morajo pred pričetkom dražbe Komisiji 
za izvedbo javne dražbe predložiti dokumente, doka-
zila, potrdila in druge listine, vse v slovenskem jeziku, 
in sicer:

– Pravne osebe: potrdilo o plačilu varščine (ori-
ginal), potrjen izpisek iz sodnega registra (ne sme biti 
starejši od 30 dni) oziroma izpisek iz registra društev 
pri pristojni upravni enoti, potrdilo o plačanih davkih in 
prispevkih od DURS-a (ne sme biti starejše od 30 dni), 
potrdilo banke, da TRR ni blokiran (ne sme biti starej-
še od 30 dni), kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih 
s predstavitvijo programa-opisom dejavnosti in navedbo 
šifre z opisom dejavnosti po Uredbi o standardni klasifi-
kaciji dejavnosti-SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 
17/08) ter z navedbo celotne številke TRR in banke (za 
primer vračila varščine). Zakoniti zastopnik (fizična ose-
ba), ki na dražbi zastopa pravno osebo, mora predložiti 
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled).

– Fizične osebe (s.p.): vse kar morajo predložiti 
pravne osebe, razen izpiska iz sodnega registra oziro-
ma izpiska iz registra društev pri pristojni upravni enoti, 
dodatno pa še potrjen izpisek iz Poslovnega registra 
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Slovenije pri AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni) in 
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled).

– Fizične osebe ki so državljani RS: dokazilo 
o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpo-
gled), poleg pa še tudi vse kar morajo predložiti fizične 
osebe (s.p.) iz tretje alineje, razen izpiska iz Poslovnega 
registra Slovenije pri AJPES.

– Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne 
dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki 
se nanaša na predmet javne dražbe in izvirnik osebnega 
dokumenta (na vpogled).

– Državljani oziroma pravne osebe države člani-
ce EU morajo predložiti listine in dokazila, ki jih izdajajo 
institucije v njihovih državah, ki so enakovredne instituci-
jam od katerih se zahtevajo listine in dokazila za sloven-
ske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih 
dokazil – potrdila o poravnanih davčnih obveznostih 
ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo pridobiti, 
pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javijo, da imajo poravnane davčne obveznosti in nimajo 
blokiranega računa. Vsi dokumenti, dokazila, potrdila 
in druge listine, razen osebnega dokumenta, morajo 
biti predloženi v slovenskem jeziku.

– Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji, interesent 
ne more dražiti na javni dražbi.

X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo jav-

ne dražbe in javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem 
poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov, ki so last 
Mestne občine Maribor.

– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo 
mesečno najemnino.

– Javna dražba najemnine za posamezni poslov-
ni prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi 
isto najvišjo ponudbo in je noben od udeležencev ne 
zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj 
dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega 
dražitelja, katerega pozove na podpis najemne pogod-
be.

– Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mo-
goče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne 
dražbe.

– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna 
pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj 
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko na-
jemodajalec podaljša rok za sklenitev najemne pogod-
be, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo 
plačano varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše 
najemne pogodbe v podaljšanjem roku, najemodajalec 
zadrži njegovo varščino.

– Najugodnejši dražitelj mora, kot je tudi že nave-
deno v VIII. točki te objave, pred podpisom najemne 
pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor, 
plačati najemnino do višine šestmesečne izdražene na-
jemnine (razliko). Plačilo najemnine do višine 6 meseč-
ne izdražene najemnine, je bistvena sestavina najemne 
pogodbe in pogoj za njeno sklenitev.

– Če najugodnejši dražitelj (najemnik) odstopi od 
svoje ponudbe, najemodajalec zadrži že plačano var-
ščino.

– Če najugodnejši dražitelj (najemnik) ne podpiše 
najemne pogodbe v določenem roku ali če pred pod-
pisom ne plača najemnino do višine šestmesečne iz-
dražene najemnine (razliko), se šteje, da je odstopil od 
najema in najemodajalec prav tako zadrži že plačano 
varščino.

XI. Informacije: interesenti lahko dodatne informaci-
je o pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo 

v Sektorju za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi 
prostori Mestne občine Maribor ali po tel. 02/22-01-410 
ali 22-01-405.

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni 
strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika 
Razpisi in javne objave – podrubrika Javni razpisi.

XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglas-
jem župana, lahko do sklenitve pravnega posla-najemne 
pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se 
plačana varščina dražiteljem vrne brez obresti.

Mestna občina Maribor

 Ob-2264/14

Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Gro-
suplje, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 33. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13), objavlja

javne dražbe

Ta razpis velja za tri dražbe, to je posebej za vsako 
od nepremičnin, navedenih v 2. točki. Vse, kar je v tem 
razpisu navedeno za posamezno nepremičnino, velja za 
njo, vse drugo pa smiselno velja za vse nepremičnine.

1. Naziv in sedež razpisnika dražb: Občina 
Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, MŠ: 
5880734000, ID št. za DDV: SI14067765 (v nadaljeva-
nju »razpisnik« oziroma »prodajalec«).

2. Predmeti posameznih dražb, izklicne cene in 
zneski draženja:

2.1. Nepremičnini parcelni št. 468/1 (stavbno ze-
mljišče, 442 m2) in 468/9 (stavbno zemljišče, 119 m2), 
obe k.o. 1783 Grosuplje-naselje; nepremičnini se pro-
dajata skupaj; izklicna cena za obe nepremičnini skupaj 
je 69.000,00 EUR; znesek draženja je 2.000,00 EUR.

2.2. Nepremičnina parcelna št. 1884 (stavbno ze-
mljišče, 365 m2), k.o. 1783, Grosuplje-naselje; izklicna 
cena je 21.717,50 EUR; znesek draženja 1.000,00 EUR.

2.3. Nepremičnina parcelna št. 1390/52 (stavbno 
zemljišče, 760 m2), k.o. 2642 Grosuplje; izklicna cena 
je 40.000,00 EUR; znesek draženja je 1.500,00 EUR.

Navedene cene so brez davka (neto). V prodajni 
pogodbi bo obračunan še davek (DDV), tako da bo 
za plačilo končni znesek skupaj z davkom na dodano 
vrednost.

3. Kraj in čas dražb
Dražbe bodo dne 14. 5. 2014 na Občini Grosuplje, 

Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, v sejni sobi v pritličju, 
z naslednjimi začetki za posamezne nepremičnine iz 
2. točke tega razpisa:

3.1. za nepremičnini iz točke 2.1, ob 15. uri,
3.2. za nepremičnino iz točke 2.2, ob 15.30,
3.3. za nepremičnino iz točke 2.3, ob 16. uri.
Dražbe so javne.
4. Varščina
Kdor namerava kot dražitelj nastopiti na dražbi za 

katero od nepremičnin iz 2. točke, mora kot pogoj za ve-
ljavno udeležbo najkasneje do _____ vplačati varščino 
v višini najmanj 10 % od izklicne cene za posamezno 
nepremičnino.

Varščino se vplača na račun Občine Grosuplje, šte-
vilka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic na številko 
pa je določen za vsako nepremičnino posebej:

4.1 za nepremičnini iz točke 2.1 je sklic na št.: SI00 
478-0089-2013,



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 27 / 18. 4. 2014 / Stran 1143 

4.2 za nepremičnino iz točke 2.2 je sklic na št.: SI00 
478-0089-2014,

4.3 za nepremičnino iz točke 2.3 je sklic na št.: SI00 
478-0089-2012.

Kot namen plačila pa se navede parcelno številko 
nepremičnine, za katero se varščina vplačuje.

Če bo na dražbi za posamezno nepremičnino le en 
dražitelj, vplačana varščina pomeni, da je nepremičnina 
prodana temu dražitelju.

Če bo na dražbi za posamezno nepremičnino več 
dražiteljev, pa nihče od njih ne bo želel višati cene, 
vplačana varščina pomeni, da je nepremičnina prodana 
tistemu dražitelju, ki je prvi vplačal varščino.

Uspelemu dražitelju se vplačana varščina vračuna 
kot delno plačilo kupnine.

Vplačniku varščine, ki na dražbi ne bo uspešen, 
bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po dnevu 
dražbe.

5. Način in rok plačila kupnine
Uspeli dražitelj (kupec) mora kupnino po prodajni 

pogodbi plačati v 15 dneh od podpisa prodajne pogod-
be. Kupnino bo treba plačati na račun Občine Grosuplje, 
številka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic na 
številko SI00 478-0103-2010. Namen vplačila: plačilo 
kupnine po prodajni pogodbi.

Dopušča se možnost obročnega poplačila največ 
ene polovice kupnine. Pri tem mora kupec neplačani 
del kupnine zavarovati, in sicer pravna oseba z nepre-
klicno garancijo banke ali zavarovalnice, izplačljivo na 
prvi poziv brez ugovora in brez stroška za unovčitelja, 
fizična oseba pa s hipoteko na drugi nepremičnini in 
z ustreznim faktorjem zavarovanja.

Plačilo kupnine je bistveni sestavni del prodajne po-
godbe, zato prodajna pogodba brez dolžnosti opozorila 
na plačilo preneha veljati, če kupec ne plača, kot se je 
zavezal s prodajno pogodbo.

6. Predkupne pravice in soglasja: za prodajo vsake 
od nepremičnin iz 2. točke je treba skladno s 6. členom 
Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so 
posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo 
varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03 in 26/10), pri-
dobiti soglasje predkupno pravico Republika Slovenija, 
Ministrstvo za obrambo.

7. Informacije o predmetih posameznih dražb: in-
formacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin 
iz 2. točke ter o podrobnejših pogojih dražb intere-
senti dobijo na Občini Grosuplje, Urad za splošne za-
deve, Aleksander Skubic (tel. 01/788-87-90, e-naslov: 
aleksander.skubic@grosuplje.si). Za oglede se je tre-
ba predhodno dogovoriti.

8. Pridržek: razpisnik si pridržuje pravico, da do 
sklenitve prodajne pogodbe ustavi ta postopek prodaje 
za posamezno ali za vse nepremičnine, pri čemer se – 
ker ni stroška za prevzem dokumentacije – morebitni 
stroški ne povrnejo nobenemu dražitelju.

9. Drugi pogoji:
9.1 Vse nepremičnine se prodajajo v dejanskem in 

posestnem stanju, v kakršnem so. Dražitelji imajo mo-
žnost vse informacije in podatke o posamezni nepremič-
nini pridobiti pred dražbo, zato so vsi morebitni naknadni 
ugovori ali zahtevki izključeni.

9.2 Na dražbah lahko kot dražitelji sodelujejo prav-
ne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS 
lahko postanejo lastniki nepremičnine. Pooblaščenci se 
morajo izkazati z ustreznim pooblastilom.

9.3 Z vplačilom varščine se šteje, da vplačnik – 
dražitelj sprejema vse pogoje tega razpisa in predloga 
prodajne pogodbe.

9.4 Uspeli dražitelj (kupec) mora prodajno pogodbo 
podpisati v 5 dneh po zaključku dražbe. Če pogodbe ne 
podpiše ali če ne plača v roku celotne kupnine, lahko 
razpisnik v upravičenih primerih ta rok podaljša rok za 
največ 25 dni ali pa prejeto varščino zadrži kot skesnino, 
nepremičnino pa pod pogoji iz dražbe ponudi naslednje-
mu najuspešnejšemu dražitelju.

9.5 Ta razpis se objavi v Uradnem listu RS, razpis 
in predlog prodajne pogodbe pa na spletni strani Občine 
Grosuplje (http://www.grosuplje.si/).

9.6 Dražbeni postopek bo vodila s strani župana 
imenovana komisija.

Občina Grosuplje

Št. 478-6/2014 Ob-2274/14

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 
Novo mesto, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in nadaljnji), 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 
in 10/14) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo 
mesto za leto 2014 (Uradni list RS, št. 24/12 in nadalj-
nji) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 

dražbe: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto, matična številka 5883288000, ID za 
DDV SI48768111.

2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji 
znesek višanja

2.1. Nepremičnina v k.o. Novo mesto (1456)
Predmet prodaje je poslovni objekt s pripadajo-

čim komunalno opremljenim zemljiščem, (Rozmanova 
ulica 30), parc. št. 1266/1, k.o. 1456-Novo mesto (ID 
6049670), dvorišče s poslovno stavbo in parc. št. 1266/2, 
k.o. 1456-Novo mesto (ID 6049671), dvorišče. Skupna 
neto površina poslovnega objekta je 569,40 m2.

Izklicna cena je 297.500,00 EUR, najnižji znesek 
višanja je 3.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka (2 % 
davek na promet nepremičnin ali 22 % DDV).

2.2. Nepremičnina v k.o. Daljnji vrh (1454)
Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 781/1, 

k.o. 1454 – Daljnji vrh (ID 6217295), travnik, v izmeri 
946 m2, izklicna cena zemljišča znaša 66.220,00 EUR, 
najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka (2 % 
davek na promet nepremičnin ali 22 % DDV).

2.3. Nepremičnina v k.o. Ragovo (1482)
Predmet oddaje v najem je poslovni objekt z ozna-

ko katastra stavb 242, na parc. št. 249/22, k.o. 1482 – 
Ragovo, v izmeri 377 m2 s pripadajočim funkcionalnim 
zemljiščem za nedoločen čas.

Izklicna cena uporabe zemljišča je neto 
1.131,00 EUR/mes, najnižji znesek višanja je 50,00 EUR.

2.4.1 Predmet oddaje v najem je poslovni objekt 
z oznako iz katastra stavb 162, na parc.št. 249/7, k.o. 
1482 – Ragovo, v izmeri 560 m2 s pripadajočim funk-
cionalnim zemljiščem na parc. št. 249/6 in 249/1-del, 
obe k.o. 1482 – Ragovo za nedoločen čas. Izklica cena 
uporabe zemljišča je neto 1.680,00 EUR/mes., najnižji 
znesek višanja je 50,00 EUR.

2.4.2 Predmet oddaje v najem je poslovni objekt 
z oznako iz katastra stavb 216, na parc. št. 249/3, 
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k.o. 1482 – Ragovo, v izmeri 465 m2 s pripadajočim 
funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 249/3, k.o. 1482 
– Ragovo. Izklicna cena uporabe zemljišča je neto 
1.395,00 EUR /mes,

Najnižji znesek višanja je 50,00 EUR.
2.4.2.1 Predmet oddaje v najem je del zemljišča 

na parc. št. 249/3, k.o. 1482 – Ragovo, v predvide-
ni izmeri 4400 m2, ki v naravi predstavlja parkirišče 
v makadamski izvedbi. Izklica cena uporabe zemljišča 
je neto 2.200,00 EUR/mes, najnižji z znesek višanja 
je 50,00 EUR.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za ka-

terega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpo-
laganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo 
mesto ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni 
po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno 
pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku 
ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani iz-
branega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, 
prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino.

Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina prodajne po-
godbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na do-
ločen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni 
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, proda-
jalec pa bo vplačano varščino zadržal.

Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stro-
škov, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, 
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremič-
nini v pristojno zemljiško knjigo.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun EZR Me-

stne občine Novo mesto, številka: 01285-0100015234, 
v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v en-
kratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še pripadajoči davek (22 % davek na dodano vrednost 
oziroma 2 % davek na promet nepremičnin) in vse ostale 
stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske 
overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice 
na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojne-
ga sodišča).

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine 

Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi 
v II. nadstropju, dne 7. 5. 2014 in sicer:

– za parc. št. 1266/1 in 1266/2, obe k.o. Novo me-
sto, ob 9. uri,

– za parc. št. 781/1, k.o. Daljnji vrh, ob 9.10,
– za parc. št. 249/22, k.o. Ragovo, ob 9.20,
– za parc. št. 249/7, 249/6 in dela 249/1, vse k.o. 

Ragovo, ob 9.30,
– za parc. št. 249/3, k.o. Ragovo, ob 9.40.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred začetkom 

javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati 
z dokazili iz 7. točke te objave.

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

pravna ali fizična oseba, ki 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, v primeru, če se v imenu dražitelja javne 
dražbe udeleži pooblaščenec;

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

– predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se pri-
javi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi sa-
mostojni podjetnik;

– predloži številko TRR za primer vračila varščine, 
davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma 
matično številko in telefonsko številko;

– vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in po-
datke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku 
ali pa kopijo listine, ki je overjena.

Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in 
pravočasne prijave.

8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vpla-

čati varščino v višini 10 % izklicne cene, na podračun 
EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, 
s sklici:

– 47820-112-2012 za nepremičnino parc. št. 1266/1 
in 1266/2, obe k.o. Novo mesto, z navedbo namena na-
kazila: Javna dražba – Novo mesto;

– 47821-2-2013 za nepremičnino parc. št. 781/1, 
k.o. 1454 – Daljnji vrh, z navedbo namena nakazila: 
Javna dražba – Daljnji vrh;

– 3520-62-2014 za najem nepremičnine parc. 
št. 249/22, k.o. 1482 – Ragovo, z navedbo namena na-
kazila: Javna dražba – Ragovo;

– 3520-62-2014-1 za najem nepremičnine parc. 
št. 249/7, 249/6 in 249/1-del, vse k.o. 1482- Ragovo, 
z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Ragovo;

– 3520-62-2014-2 za najem nepremičnine parc. 
št. 249/3, k.o. 1485 – Ragovo, z navedbo namena na-
kazila: Javna dražba – Ragovo.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremič-
ninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, do-
bijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska 
uprava, Urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo, 
tel. 07/39 39 230, kontaktna oseba je Vera Ocvirk.

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z ne-
premičninami je možen po predhodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Nepremičnine se prodajajo in oddajajo v najem po 

načelu »videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za 
namensko rabo nepremičnin.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.

Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne 
dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Me-
stne občine Novo mesto v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in nadaljnji) in 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12 in 24/13).

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje oziroma 
najema kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez ob-
razložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, 
dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Novo mesto http://www.novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto
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Št. 4780-657/2011-36 Ob-2276/14

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 2014

javne dražbe
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

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

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 84/18 (ID znak 1738-84/18-0), v izmeri 

60 m², k.o. 1738 – Dravlje.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora DR-610, 
z namembnostjo BD – površine drugih območij.

Nepremičnina je obremenjena z nepravo stvarno 
služnostjo na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne 
služnosti v javno korist z ne 19. 4. 2007, vknjižena 
služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in 
rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, trajne in neo-
virane uporabe in nadzora objekta v korist Elektro Ljub-
ljana, d.d., podjetje za distribucijo električne energije, 
Slovenska c. 58, Ljub ljana.

Izklicna cena: 12.000,00 EUR.
Navedene izklicne cene ne vključujejo 2 % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe sta pozidani zemljišči:
– parc. št. 1954/6 (ID znak 2636-1954/6-0), v izmeri 

50 m2, k.o. 2636 – Bežigrad,
– parc. št. 2230/7 (ID znak 2636-2230/7-0), v izmeri 

69 m2, k.o. 2636 – Bežigrad,
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.) sta predmetni 
parceli opredeljeni v enoti urejanja prostora BE-114, 
z namembnostjo SSsv – splošne večstanovanjske po-
vršine.

Nepremičnini sta obremenjeni:
– na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti, 

št. 351-170/2007 z dne 10. 4. 2007 se vknjiži služnostna 
pravica postavitve, vzdrževanja in obnavljanja kabelske 
kanalizacije v korist služnostnega upravičenca Elektro 
Ljub ljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub ljana – 
Elektro Ljub ljana;

– na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti 
na nepremičninah Mestne občine Ljub ljana za že zgra-
jeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infra-
strukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se 
vknjiži stvarna služnost, ki obsega:

– graditev, postavitev in obratovanje komunikacij-
skega omrežja in pripadajoče infrastrukture;

– dostop do komunikacijskega omrežja in pripa-
dajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja 
in vzdrževanja;

– odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, po-
stavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja;

za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora ozi-
roma za čas trajanja javnega komunikacijskega omrež-
ja, v korist Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 
Ljub ljana – dostava.

Izklicna cena: 29.750,00 EUR.
Navedene izklicne cene ne vključujejo 2 % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 840/102 (ID znak 1736-840/102-0), v iz-

meri 222 m2, k.o. 1736 Brinje I.
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 BE-527, 
z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanj-
ske površine.

Nepremičnina je obremenjena:
– na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti 

na nepremičninah Mestne občine Ljub ljana za že zgra-
jeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infra-
strukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se 
vknjiži stvarna služnost, ki obsega:

– graditev, postavitev in obratovanje komunikacij-
skega omrežja in pripadajoče infrastrukture;

– dostop do komunikacijskega omrežja in pripa-
dajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja 
in vzdrževanja;

– odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, po-
stavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja;

za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora ozi-
roma za čas trajanja javnega komunikacijskega omrež-
ja, v korist Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 
Ljub ljana – dostava.

Izklicna cena: 44.400,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na 

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

kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajne pogodbe ne bodo sklenjene v obliki 

notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnine bodo prodane dražiteljem, ki 

bodo ponudili najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-

ljavitev predkupne pravice bodo z najugodnejšimi dra-
žitelji sklenjene pogodbe. 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 kupcem nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

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

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

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega raču-
na Mestne občine Ljub ljana odprtega pri Banki Slo-
venije, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 
007-432000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne po-
godbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
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6. Kraj in čas javne dražbe
Javne dražbe se bodo vršile dne 13. 5. 2014, na 

sedežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
Klub 15, s pričetkom:

– ob 13.45, za zemljišče pod točko 2.1., k.o. Dra-
vlje,

– ob 14.15, za zemljišči pod točko 2.2., k.o. Bež-
igrad.

– ob 14.45, za zemljišče pod točko 2.3., k.o. Brinje I.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4 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 10 % izklicne cene, na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, 
odprtega pri Banki Slovenije,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 84/18, k.o. Dravlje«,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 1954/6 in 2230/7, k.o. Bežigrad«,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 840/102, k.o. Brinje I«.

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 nepremičninah iz točke 2.1 in 2.2. 
in informacije za ogled zemljišč., dobijo interesenti na 
Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-76, kontaktna 
oseba je Irena Plausteiner.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 
dražbe in podatke o nepremičninah iz točke 2.3. in infor-
macije za ogled zemljišča, dobijo interesenti na Mestni 
občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje 

z nepremičninami, tel. 01/306-11-32, kontaktna oseba 
je Andreja Lavrič.

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

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnine so 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, 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. 900-1/2014-136 Ob-2279/14

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 
in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2014

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. 201, v drugem nadstropju objekta, v skupni 
izmeri 187,30 m2, v stavbi na naslovu Rimska 8, v Ljub-
ljani z id oznako nepremičnine 1721-257-7 v k.o. 1721 
– Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena 
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno 
razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremič-
nina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel 
vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni 
pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se 
nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključe-
na v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 246.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni pro-

stor št. 202, v drugem nadstropju objekta, 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. 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 2014.

Izklicna cena: 170.000,00 EUR.
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Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-
premičnin.

2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 
P01, v visokem pritličju objekta, v skupni izme-
ri 147,80 m2, v stavbi na naslovu Rimska 8, v Ljub ljani, 
z id oznako nepremičnine 1721-257-1 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 2014.

Izklicna cena: 195.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 

K01 in K02, v kleti objekta, v skupni izmeri 127,60 m2, 
v stavbi na naslovu Rimska 8, v Ljub ljani, z id oznako 
nepremičnine 1721-257-16 in 1721-257-31 v k.o. 1721 
– Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena 
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno 
razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremič-
nina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel 
vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni 
pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se 
nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključe-
na v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 81.520,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 

K04, v kleti objekta, v skupni izmeri 37,60 m2, v stavbi na 
naslovu Rimska 8, v Ljub ljani, z id oznako nepremičnine 
1721-257-17 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je 
v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepre-
mičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 23.800,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor, št. 

K03, v kleti objekta, v skupni izmeri 6,90 m2, v stavbi na 
naslovu Rimska 8, v Ljub ljani, z id oznako nepremičnine 
1721-257-19 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je 
v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepre-
mičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 2.210,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR.
Najnižji znesek višanja kupnine pod točko 2.6. 

je 50,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa (ne velja za točko 2.5. in 2.6.);
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 13. 5. 2014, na se-

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

– poslovni prostor št. 201 na naslovu Rimska 8, 
ob 11. uri,

– poslovni prostor št. 202 na naslovu Rimska 8, 
ob 11.30,

– poslovni prostor št. P01 na naslovu Rimska 8, 
ob 12. uri,

– poslovni prostor št. K01 in K02 na naslovu Rim-
ska 8, ob 12.30,

– poslovni prostor št. K04 na naslovu Rimska 8, 
ob 13. uri,

– poslovni prostor št. K03 na naslovu Rimska 8, 
ob 13.30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki 
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, številka: 
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z na-
vedbo »Plačilo varščine – Javna dražba za poslovni 
prostor 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.
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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 dne 24. 4. 2014, in 
sicer: ob 9. uri, na lokaciji Rimska 8 v Ljub ljani.

Ogled nepremičnin je možen tudi preko prijave na 
spletni obrazec pri posamezni nepremičnini na poveza-
vi: http://www.Ljub ljana.si/si/mol/nepremicnine/.

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 in 10/14).

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. 900-1/2014-136 Ob-2280/14

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 
in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2014

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

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

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

P01, v skupni izmeri 289,00 m2, ki se nahaja v prvem 
nadstropju stavbe, na naslovu Beethovnova 7 v Ljub-
ljani, z ID oznako št. 1725-393-11, v k.o. 1725 – Ajdo-
vščina. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepre-
mičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 442.170,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

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

št. 201, v skupni izmeri 107,60,00 m2, ki se nahaja 
v drugem nadstropju stavbe, na naslovu Beethovnova 

7 v Ljub ljani, z ID oznako št. 1725-393-12, v k.o. 1725 – 
Ajdovščina. Nepremičnina je v času prodaje zasedena 
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno 
razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremič-
nina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel 
vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni 
pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se 
nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključe-
na v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 181.700,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

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

P02, v pritličju objekta, v skupni izmeri 90,96 m2 in kle-
tni prostor št. K02, v skupni izmeri 27,98 m2 v stavbi na 
naslovu Gosposvetska cesta 4 v Ljub ljani, z id oznako 
nepremičnine 1725-299-16 in 1725-299-5 v k.o. 1725 – 
Ajdovščina. 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 2014.

Izklicna cena: 152.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor, št. 

P01, v pritličju objekta, v skupni izmeri 33,40 m2, v stavbi 
na naslovu Malgajeva ulica 2 v Ljub ljani, z id oznako ne-
premičnine 1740-1701-15 v k.o. 1740 – Spodnja Šiška. 
Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh 
bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaga-
nja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub-
ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 36.200,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – 

skladišče, št. K01 v kleti objekta, v skupni izme-
ri 70,59 m2, v stavbi na naslovu Bratovševa ploščad 27 
v Ljub ljani, z id oznako nepremičnine 1735-563-21 v k.o. 
1735 – Stožice. Nepremičnina je v času prodaje prazna 
in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Na-
črt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 22.700,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.6. Predmet javne dražbe je garaža v I. etaži, 

v skupni izmeri 12,42 m2 v triplex garažni stavbi, na na-
slovu Toplarniška/Kajuhova ulica v Ljub ljani, z id oznako 
nepremičnine 1730-1197-118 v k.o. 1730 – Moste. Ne-
premičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bre-
men. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2014.

Izklicna cena: 6.300,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR.
Najnižji znesek višanja kupnine pod točko 2.5. in 

2.6. je 50,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa (ne velja za točko 2.4., 2.5. in 2.6.);
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-

nudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uvelja-

vitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem 
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sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal 
pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Me-
stna 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, števil-
ka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, 
v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe ozi-
roma izstavitve računa, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 8. 5. 2014, na sedežu 

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

– poslovni prostor št. P01 na naslovu Beethovno-
va 7, ob 11. uri,

– poslovni prostor št. 201 na naslovu Beethovno-
va 7, ob 11.30,

– poslovni prostor št. P02 na naslovu Gosposvet-
ska cesta 4, ob 12. uri,

– poslovni prostor št. P01 na naslovu Malgajeva 
ulica 2, ob 12.30,

– poslovni prostor št. K01 na naslovu Bratovševa 
ploščad 27, ob 13. uri,

– garaža na naslovu Toplarniška/Kajuhova ob 
13.30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki 
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, številka: 
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z na-
vedbo »Plačilo varščine – Javna dražba za poslovni 
prostor 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 dne 24. 4. 2014, in 
sicer:

– ob 10.30 na lokaciji Beethovnova 7 v Ljub ljani,
– ob 11.30 na lokaciji Gosposvetska cesta 4 v Ljub-

ljani.
Ogled ostalih nepremičnin je možen po predho-

dnem dogovoru.
Ogled nepremičnin je možen tudi preko prijave na 

spletni obrazec pri posamezni nepremičnini na poveza-
vi: http://www.Ljub ljana.si/si/mol/nepremicnine/.

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 in 10/14).

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



Stran 1150 / Št. 27 / 18. 4. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 16/14 Ob-2238/14

Svet zavoda Osnovne šole Sečovlje, Sečovlje 78, 
6333 Sečovlje, na podlagi Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI, (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funk-

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

Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo 
5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Sečovlje, 
Sečovlje 78, 6333 Sečovlje, s pripisom Prijava na razpis 
za ravnatelja.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Sečovlje

 Ob-2260/14

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih Svet za-
voda Splošne bolnišnice Izola objavlja razpis prostega 
delovnega mesta

direktor zavoda (m/ž), za mandatno dobo 4 let.
Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovan kan-

didat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali 

medicinske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi or-

ganizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– poleg slovenskega, znanje italijanskega jezika, 

na višjem nivoju,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov.
Direktor zavoda (m/ž) bo imenovan za mandatno 

dobo 4 let.
Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati pri-

ložiti program dela.
Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju 

pogojev v 20 dneh po objavi razpisa na naslov: Splo-
šna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola. Pisemske 
ovojnice prijav naj bodo opremljene z oznako »Ne 
odpiraj-prijava na razpis DM direktor zavoda (m/ž)«. 
Delovno mesto se bo z izbranim kandidatom sklenilo 

za določen čas 4 let, za obdobje izvrševanje funkcije 
direktorja zavoda (m/ž). Prijavljeni kandidati bodo o iz-
biri obveščeni v roku 30 dni.”

Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola

 Ob-2270/14

Na podlagi 53.a 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 57/12 – ZPCP-2D), 16. člena Zakona 
o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – 
UPB1), Svet zavoda Ljudske univerze Sežana razpisuje 
delovno mesto

direktorja (m/ž) javnega zavoda Ljudska univer-
za Sežana.

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo direk-
torja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in poseb-
ne pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji vzgoje in iz-
obraževanja – ZOFVI in Zakon o izobraževanju odraslih.

Kandidat/ka mora imeti andragoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o izobrazbi, opravljenem stro kovnem 
izpitu, zahtevanih delovnih izkušnjah) ter potrdilo o ne-
kaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o ne-
kaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost in življenjepis, pošljite v 8 dneh na naslov: 
Ljudska univerza Sežana, Bazoviška cesta 9, 6210 Se-
žana, s pripisom »Za razpis direktorja/ice«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Sežana

 Ob-2271/14

Univerza v Ljub ljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljub-
ljana, razpisuje na podlagi 255. in 256. člena Statuta 
Univerze v Ljub ljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremem-
bami in dopolnitvami) delovno mesto

glavnega tajnika Univerze v Ljub ljani (šifra delov-
nega mesta: B017302).

Glavnega tajnika univerze imenuje upravni odbor 
univerze na predlog rektorja in na podlagi javnega razpisa 
za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Pogoji za opravljanje dela:
– specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), 

univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobraz-
ba 2. stopnje (bolonjski sistem),

– izkazane vodstvene in organizacijske sposob-
nosti,

– vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih de-
lovnih mestih,

– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Opis del in nalog:
– vodi, zastopa in predstavlja tajništvo (rektorat) 

univerze,
– načrtuje, organizira ter nadzoruje delovne proce-

se na upravno-administrativnem in strokovno-tehničnem 
področju tajništva (rektorata) univerze,

Razpisi delovnih mest
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– vodi, organizira in usklajuje delovne procese za 
delovanje univerzitetnih organov ter skrbi za ažurno 
realizacijo sklepov in drugih odločitev organov univerze,

– vodi, koordinira in realizira dogovore in naloge ter 
postopke s pristojnim ministrstvom in drugimi inštitucija-
mi izven univerze,

– skrbi za izpolnjevanje z zakonom določenih ob-
veznosti,

– vodi izdelavo pravnih aktov in pravilnikov, spre-
mlja izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz teh aktov,

– usklajuje in koordinira delovne procese med stro-
kovnimi službami univerze in članicami,

– skrbi za gospodarno delovanje tajništva (rekto-
rata) univerze,

– sodeluje pri pridobivanju finančnih sredstev iz 
državnih in drugih virov,

– usmerja delo tajnikov članic za izvajanje zakon-
sko določenih nalog in uresničevanje ciljev univerze,

– daje mnenja k imenovanju tajnikov članic,
– predlaga sistemizacijo delovnih mest tajništva 

(rektorata) univerze,
– daje soglasje za napredovanja nepedagoških de-

lavcev tajništva (rektorata) univerze,
– opravlja druge naloge na podlagi sklepov in 

usmeritev organov univerze.
Podrobne informacije o objavljenem delovnem me-

stu dobijo kandidati vsak dan v času objave od 9. do 
12. ure pri pomočniku rektorja za splošno pravno podro-
čje, na tel. 01/241-85-20.

Kandidati naj svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev za zasedbo delovnega mesta vložijo v 8 dneh 
po objavi na naslov: Univerza v Ljub ljani, Kongresni 
trg 12, 1000 Ljub ljana, s pripisom na kuverti »Ne odpiraj 
– Objava za glavnega tajnika«.

S prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje 
za zasedbo delovnega mesta, bo opravljen razgovor. 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Univerza v Ljub ljani

 Ob-2273/14

Na podlagi sklepa, sprejetega na izredni seji sve-
ta zavoda dne 14. 4. 2014, Svet osnovne šole Toneta 
Okrogarja, Šolska ulica 1,1410 Zagorje ob Savi, razpi-
suje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).

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

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, pridobljenem nazivu, 
opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnatelj-
skem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraže-
vanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, 
da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni). Kandidati naj vloge z dokazili o izpol-
njevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »za 
razpis ravnatelja« in naslovijo na naslov: Svet Osnovne 
šole Toneta Okrogarja, Šolska ulica 1, 1410 Zagorje ob 
Savi, v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje ob Savi

Št. 49/14 Ob-2275/14

Na podlagi sklepa sveta zavoda o pričetku postop-
ka za imenovanje ravnatelja z dne 8. 4. 2014 in skladno 
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 
36/08, 58/09 in popr. 64/09 ter popr. 65/09, 20/11, 40/12 
– ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Svet zavoda Glasbene 
šole Ljub ljana Moste – Polje, Ob Ljub ljanici 36, 1000 
Ljub ljana, razpisuje delovno mesto

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

telja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in poseb-
ne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 in popr. 64/09 ter popr. 
65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 8. 2014.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) 
in program vodenja zavoda pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Glasbe-
ne šole Ljub ljana Moste – Polje, Ob Ljub ljanici 36, 1000 
Ljub ljana, s pripisom »Za razpis ravnate lja/ice«.

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

Svet zavoda  
Glasbene šole Ljub ljana Moste – Polje
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 Ob-2287/14

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem social-
nem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Ured-
be (ES) št. 1260/1999 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1083/2006/ES), Uredbe Sveta (ES) št. št. 1341/2008 
z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skla-
du za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu 
in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, 
ki ustvarjajo prihodek (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1341/2008/ES), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Ured-
be (ES) št. 1783/1999 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1080/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem social-
nem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1828/2006/ES), Proračuna Republike Sloveni-
je za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 102/13), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni 
list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 
št. 101/13 in 9/14), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 – 
popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 
– ZIPRS1415 in 101/13), Zakona o spodbujanju skla-
dnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 
in 57/12), Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud 
(Uradni list RS, št. 113/09, 37/10, 20/11 ZSRR-2, 24/11 
in 16/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sred-
stev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Nacio-
nalnega strateškega referenčnega okvira za obdobje 
2007–2013, Operativnega programa krepitve regional-
nih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, Meril 
za izbor operacij financiranih iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega pro-
grama krepitve regionalnih razvojnih potencialov za ob-
dobje 2007–2013, junij 2011 in Sklepa organa upravlja-
nja o potrditvi instrumenta št. 3032-6/2014/8, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 
Ljub ljana v vlogi posredniškega telesa (v nadaljevanju: 
MGRT), objavlja

javni poziv
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij  

iz naslova prednostne usmeritve  
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete 

»Razvoj regij« operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013  

za obdobje 2013–2015
1. Posredniško telo
Neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredni-

škega telesa za izvajanje 4. razvojne prioritete »Razvoj 
regij« v okviru Operativnega programa krepitve regional-

nih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 je Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Direktorat 
za regionalni razvoj, Sektor za izvajanje EU programov) 
Kotnikova ulica 5, Ljub ljana (v nadaljevanju: MGRT).

2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je izbor operacij, katerim 

se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, pred-
nostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okvi-
ru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov 2007–2013.

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje 
operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih ra-
zvojnih programov za obdobje 2013–2015 in potrjenih 
s strani svetov regij, za naslednje namene:

1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
2. prometna infrastruktura,
3. okoljska infrastruktura,
4. razvoj urbanih naselij,
5. javna infrastruktura v območjih s posebnimi 

varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
6. socialna infrastruktura.

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi 
in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji.

3. Višina sredstev
3.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu
S tem javnim pozivom MGRT dodeljuje sredstva 

v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regio-
nalni razvojni programi« za obdobje 2013–2015.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na raz-
polago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu 
je 31.005.344,61 EUR.

Okvirna višina sredstev se lahko spremeni z objavo 
o povečanju oziroma zmanjšanju sredstev na javnem 
pozivu v Uradnem listu RS do poteka zadnjega roka za 
oddajo vlog.

Spremembe bodo opredeljene predvsem na podla-
gi predhodne realizacije dodelitve sredstev po tem jav-
nem pozivu in realizacije operacij, ki se izvajajo v okviru 
4. razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeri-
tve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativne-
ga programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
2007–2013. Kolikor bodo razpoložljiva sredstva v okviru 
4. razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeri-
tve »Regionalni razvojni programi« ostajala nerazpore-
jena in kolikor bo to dopuščal Proračun RS za leto 2015 
bo MGRT predvidoma jeseni 2014 objavil novo vrednost 
razpoložljivih sredstev.

Del okvirne višine nepovratnih sredstev v okvi-
ru javnega poziva lahko ostane nerazporejen, kolikor 
preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotne-
ga planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni 
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 
sofinanciranja.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki bodo na 
razpolago se ne bo delila na/med regije.

Izpolnitev obveznosti MGRT je vezana na proračun-
ske zmogljivosti ministrstva v posameznih proračunskih 
letih. Če pride do spremembe v državnem proračunu ali 
programu dela MGRT, ki neposredno vpliva na ta poziv, 

Druge objave
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lahko MGRT zmanjša razpoložljiva sredstva v okviru 
poziva, spremeni dinamiko izplačil ali razveljavi poziv 
ter sklepe o dodelitvi sredstev.

3.2 Višina sofinanciranja
Operacije bo delno financirala Evropska unija, in si-

cer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni poziv 
za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega progra-
ma krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, predno-
stne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Nepovratna sredstva so v celoti namenska sredstva 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena 
v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013 (razvojna priorite-
ta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni 
razvojni programi«). Z zgoraj navedenimi sredstvi se 
lahko sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih jav-
nih izdatkov operacije (vrednost sofinanciranja izkazuje 
izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU1 za 
vsako posamezno vlogo, pri čemer je potrebno upošte-
vati, da se celotna vrednost zasebnih virov uvrsti med 
neupravičene stroške). Najmanj 15 % (razlika) celotnih 
upravičenih javnih izdatkov operacije (t.i. »lastno ude-
ležbo«) mora biti zagotovljenih iz javnih virov. Kolikor je 
operacija sofinancirana še z drugimi sredstvi proračuna 
Republike Slovenije, se glede minimalnega % »lastne 
udeležbe« upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega 
vira sofinanciranja.

Znesek sofinanciranja iz namenskih sredstev po 
tem javnem pozivu se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo 
prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delov-
nim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom 
za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov 
in koristi: http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-iz-
vajanje-kohezijske-politike-2007-2013/metodoloski %20
del. %20dok. %204.pdf).

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 
so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na 
proračunskih postavkah MGRT:

– št. 761610 Razvoj regij – infrastruktura regijskih 
poslovnih con – 07-13-EU,

– št. 761810 Razvoj regij – prometna infrastruktura 
– 07-13-EU,

– št. 761910 Razvoj regij – okoljska infrastruktura– 
07-13-EU,

– št. 762010 Razvoj regij – razvoj urbanih naselij– 
07-13-EU,

– št. 762110 Razvoj regij – spodbujanje razvoja 
turizma– 07-13-EU,

– št. 762210 Razvoj regij – socialna infrastruktura 
– 07-13-EU.

4. Upravičenci
Upravičeni do sofinanciranja so v skladu z OP RR 

praviloma samoupravne lokalne skupnosti.
Sveti regij imajo možnost, da ob upoštevanju za-

konskih določil, kot upravičence določijo tudi:
– regionalne razvojne agencije in
– javne zavode, ki so v 100-odstotni javni lasti ter
– koncesionarje s koncesijo za izvajanje javne služ-

be, ki so v 100-odstotni lasti lokalnih skupnosti.
Vlagatelj, ki ni samoupravna lokalna skupnost, je 

lahko upravičenec po tem pozivu le takrat, ko izpolnjuje 
vse naslednje pogoje:

– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne porav-
nave ali likvidacije ali izbrisa brez likvidacije;

1  Najvišji znesek nepovratnih sredstev EU izkazuje po-
lje »3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa)« Obrazca 
6 (Izračun finančne vrzeli).

– ni bil na dan 31. 12. v letu pred objavo tega jav-
nega poziva v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 
14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – 
ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12, 
48/12 Odl.US: U-I-285/10-13);

– ni v težavah, ne prejema in tudi ni v postopku 
pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij (Uredba 2004/C 244/02);

– ni v razmerju do MGRT na seznamu sub jektov, za 
katere velja prepoved po 35. členu Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – 
UPB2);

– ne deluje v nasprotju z Zakonom o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 
– ZPomk-1);

– ima poravnane vse obveznosti do Republike Slo-
venije.

Investitor je lahko le upravičenec po tem javnem 
pozivu. Upravičenec je vlagatelj po tem javnem pozivu.

Kadar se prijavljena operacija izvaja na območju več 
samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo 
vključenih več upravičencev, morajo upravičenci določiti 
nosilnega upravičenca operacije, ki je vlagatelj na tem 
javnem pozivu ter podpisnik pogodbe o sofinanciranju. 
Vse postopke v zvezi s to operacijo izvaja nosilni upra-
vičenec operacije in je zanje v celoti odgovoren. V tem 
primeru mora biti vlogi priložen dogovor, ki natančno 
določa obveznosti in pravice vseh udeležencev oziroma 
upravičencev v operaciji, vključno z identifikacijo lastni-
štva predmeta operacije po zaključku operacije, ki ne 
sme predstavljati državne pomoči in je podpisan s strani 
vseh upravičencev operacije. V primeru skupne operaci-
je, v kateri sodeluje več samoupravnih lokalnih skupno-
sti, mora vlagatelj predložiti Načrt razvojnih programov 
vsake posamezne samoupravne lokalne skupnosti za 
celotno operacijo. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso 
enaki, mora vlagatelj priložiti izjave vseh partnerjev, da 
bodo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladili 
projekt v NRP v skladu s posredovano vlogo.

Sredstva izplačana upravičencu za sofinanciranje 
operacije, ki je predmet prijave na javni poziv, ne sme-
jo predstavljati državne pomoči.

5. Upravičene vrste operacij
Upravičene vrste operacij:

1. investicijske,
2. neinvesticijske (brez investicijskih stroškov),
3. kombinirane.

Značaji in upravičene vrednosti operacij so opisani 
v poglavju »8. Pogoji za kandidaturo na javnem pozivu«, 
podpoglavje »8.1. Splošni pogoji«, točka 13.

Način izvajanja operacij:
1. Operacije regionalnega pomena, ki jih predla-

ga en upravičenec, ki je hkrati nosilec izvajanja opera-
cije.

2. Intra-regijske oziroma operacije regionalnega 
pomena, ki nastanejo na podlagi predhodnega dogovora 
dveh ali več upravičencev na ravni iste statistične regije. 
Za intra-regijsko operacijo se šteje operacija, kjer vsi 
sodelujoči partnerji opravljajo finančno funkcijo in hkrati 
sodelujejo pri izvedbi aktivnosti.

3. Inter-regijske ali medregionalne operacije, ki 
nastanejo na podlagi predhodnega dogovora dveh ali 
več upravičencev na ravni različnih statističnih regij. 
Za inter-regijsko operacijo se šteje operacija, kjer vsi 
sodelujoči partnerji opravljajo finančno funkcijo in hkrati 
sodelujejo pri izvedbi aktivnosti.
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Vlagatelji lahko prijavijo operacijo le za enega od 
upravičenih namenov iz 6. poglavja javnega poziva.

6. Upravičeni nameni
Upravičeni nameni po tem javnem pozivu so inve-

sticije v:
1. ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo 

(1.a),2

2. prometno infrastrukturo (1.b),
3. okoljsko infrastrukturo (2.a),
4. javno infrastrukturo v območjih s posebnimi 

varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2.b),
5. razvoj urbanih naselij (3.a),
6. socialno infrastrukturo (3.b).

Upravičeni nameni so podrobneje opisani v doku-
mentaciji javnega poziva.

7. Obdobje upravičenosti stroškov/izdatkov in ob-
dobje za porabo sredstev

7.1 Obdobje upravičenosti stroškov/izdatkov
Stroški so upravičeni od datuma objave javnega 

povabila za predložitev in sofinanciranje priprave iz-
vedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za 
obdobje 2013–2015 (v nadaljevanju: javno povabilo za 
pripravo IN RRP; objava št. 4488/13 v Uradnem listu 
RS, št. 104/13 z dne 13. 12. 2013), razen v primeru, 
ko je bil dokument identifikacije investicijskega projekta 
(v nadaljevanju: DIIP) potrjen po 13. 12. 2013. V tem 
primeru so stroški upravičeni od datuma potrditve DIIP.

V primeru potrditve DIIP pred datumom objave jav-
nega povabila za pripravo IN RRP, so v obdobju od 
potrditve DIIP in objave javnega povabila za pripravo 
IN RRP, upravičeni le stroški pripravljalnih del (priprava 
ter izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter 
nakupi zemljišč in zgradb).

V skladu s 24. členom Uredbe o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) 
je temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvoj-
nih programov DIIP, kar pomeni, da mora vlagatelj, koli-
kor se je operacija pričela izvajati npr. v letu 2008, pred 
izvajanjem aktivnosti razpolagati z DIIP, vlogi pa mora 
priložiti sklep o potrditvi DIIP npr. iz leta 2008.

Operacije, ki so se začele pred 1. 1. 2007, niso 
upravičene do sofinanciranja. Kot začetek operacije se 
šteje tudi izdelava projektne in investicijske dokumenta-
cije, nakup zemljišč in zgradb, gradbena dela, ipd., če 
so te aktivnosti del finančne konstrukcije operacije in/ali 
del načrta razvojnih programov.

Vse aktivnosti operacije (zaključek del) morajo biti 
izvedene najkasneje do 30. 9. 2015, ko je tudi rok 
za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo in rok do-
končanja vseh aktivnosti (izvedba vseh del) operacije. 
Rok za posredovanje dokazil o plačilih vseh nastalih 
stroškov/izdatkov na operaciji in hkrati tudi rok zaključka 
operacije je 31. 12. 2015.

7.2 Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim pozivom se dodeljujejo sredstva za 

leti 2014 in 2015.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati 

v letu 2014, bodo morali posredovati zahtevke za izpla-
čilo na MGRT najkasneje do 30. 10. 2014, za sredstva, 
ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2015, pa bodo 
morali posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT naj-
kasneje do 30. 9. 2015. Prenos sofinancerskih sredstev 
in/ali podaljšanje roka zaključka operacije (dokončanja 
del) v leto 2016 in kasnejša leta ne bo mogoč.

2  (1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a in 3.b) so oznake vsebinskih 
področij iz Operativnega programa Regionalni razvojni pro-
grami.

Kolikor bodo razpoložljiva sredstva v okviru 4. ra-
zvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« ostajala nerazporejena 
in kolikor bo to dopuščal Proračun RS za leto 2015 
bo MGRT predvidoma jeseni leta 2014 objavilo novo 
vrednost razpoložljivih sredstev. Ta sredstva se bodo 
lahko dodeljevala zgolj za leto 2015. Za sredstva, ki jih 
bodo upravičenci želeli črpati v letu 2015, bodo morali 
posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT najkasneje 
do 30. 9. 2015. Prenos sofinancerskih sredstev in/ali 
podaljšanje roka zaključka operacije (dokončanja del) 
v leto 2016 in kasnejša leta ne bo mogoč.

8. Pogoji za kandidaturo na javnem pozivu
8.1 Splošni pogoji

1. Na javni poziv se lahko prijavijo le upravičeni 
vlagatelji iz 4. poglavja javnega poziva.

2. Predmet operacije mora biti skladen z upravi-
čenimi nameni iz 6. poglavja javnega poziva.

3. Upravičene do sofinanciranja so le tiste ope-
racije, ki zadostujejo merilom, navedenim v dokumentu 
»Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativne-
ga programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007–2013«, ki ga je potrdil Nadzorni od-
bor OP RR in OP ROPI, objavljenem na spletni stra-
ni http://www.eu-skladi.si/predpisi/operativni-progra-
mi/2007-2013, verzija 5.0, junij 2011.

4. Do sofinanciranja niso upravičene tiste opera-
cije v izvajanju, katerih aktivnosti se že/še sofinancirajo 
s sredstvi iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«.

5. Upravičene do sofinanciranja so le tiste opera-
cije, ki se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2015.

6. Operacija mora biti uvrščena v IN RRP 
2013–2015, pripravljenega in potrjenega po postopku, 
kot ga določa Uredba o dodeljevanju regionalnih spod-
bud (Uradni list RS, št. 113/09 in 37/10, 20/11 ZSRR-2 
in 24/11 in 16/13). Operacija sme vsebinsko bistve-
no odstopati od projektnega predloga, ki je bil prever-
jan v postopku pregleda IN RRP s strani MGRT zgolj 
v primeru, da so bile spremembe usklajene do oddaje 
vloge na ta javni poziv. Bistvena odstopanja pomenijo 
vključitev novih projektnih predlogov na listo prioritetnih 
projektov IN RRP in spremembo oziroma dopolnitev na 
listi prioritetnih projektov IN RRP že potrjenega projek-
tnega predloga, in sicer odstopanja v finančnem načrtu 
(sprememba nad 20 % vrednosti projektnega predloga, 
povečanje predvidene skupne vrednosti sofinanciranja 
projekta iz kohezijskih sredstev) ter sprememba namena 
ali ciljev projektnega predloga. Bistvenih sprememb po 
oddaji vloge na ta javni poziv ne bo mogoče več uskla-
jevati. Vsa ostala odstopanja se smatrajo kot manjše 
spremembe, v primeru katerih velja, da lahko predlaga-
telj o spremembah ali dopolnitvah projektnih predlogov 
na prioritetni listi že potrjenega IN RRP, pred posredova-
njem vloge na ta javni poziv, obvesti pristojno regionalno 
razvojno agencijo. V obvestilu navede obrazložitev od-
stopanja od IN RRP, pristojna regionalna razvojna agen-
cija pa izda soglasje k spremembi projektnega predloga 
in o tem obvesti MGRT.

7. Operacija mora izkazovati regionalni pomen in 
hkrati vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali izboljšanje 
stanja okolja. Operacija mora izpolnjevati tudi specifič-
ne kriterije prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativne-
ga programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007–2013 iz dokumenta »Merila za izbor 
operacij, financiranih iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa 
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krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007–2013«: http://www.eu-skladi.si/predpisi/operativ-
ni-programi/2007-2013.

8. Posamezen projekt, kot del operacije, 
mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktiv-
nosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-teh-
nološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in 
kazalnike, skladne z javnim pozivom in dokumentacijo 
poziva. Operacija mora imeti v naprej določeno trajanje 
ter določen začetek in konec operacije.

9. Pri operacijah investicijskega značaja so upra-
vičene le investicije v infrastrukturo, ki mora biti ob za-
ključku operacije v javni lasti oziroma lasti samoupravnih 
lokalnih skupnosti.

10. Pri operacijah investicijskega značaja so 
upravičene le investicije, katerih postopek za izbor iz-
vajalca gradbenih del in opreme (kolikor je aktivnost: 
nakup, dobava in vgradnja opreme predvidena pri ope-
raciji) je izveden v skladu z veljavno zakonodajo, kar je 
potrebno dokazati s pravnomočnim sklepom / pravno-
močnimi sklepi o izboru izvajalca / izvajalcev gradbenih 
del in opreme (obvezna priloga k vlogi). Naročnik lahko 
izvede javno naročilo z odložnim pogojem, kar pomeni, 
da bo naročnik oziroma vlagatelj sklenil pogodbo z iz-
branim izvajalcem takrat, ko bo prejel sklep o sofinan-
ciranju operacije iz naslova prednostne usmeritve »Re-
gionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj 
regij« Operativnega programa krepitve regionalnih ra-
zvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015.

11. Operacije, ki so se pričele pred 1. 1. 2007 ali 
pa bodo/bi bile aktivnosti na operaciji na dan izdaje skle-
pa o dodelitvi sredstev že zaključene, niso upravičene 
do sofinanciranja.

12. V primeru investicijskih operacij mora imeti 
vlagatelj pravico za graditi oziroma posegati v prostor. 
V ta namen mora v vlogi predložiti kopijo ustreznega 
pravnomočnega dovoljenja za poseg v prostor za celo-
tno investicijo (npr. pravnomočnega gradbenega dovo-
ljenja), pri čemer mora dovoljenje glasiti na vlagatelja 
(izjema so operacije, kjer je vlagatelj nosilec skupne 
operacije – v tem primeru mora gradbeno dovoljenje 
glasiti na vlagatelja ali partnerje oziroma upravičence 
v okviru operacije) ali podati izjavo, da posebno dovolje-
nje za poseg v prostor ni potrebno. Dovoljenje za poseg 
v prostor mora biti na dan oddaje vloge pravnomočno, 
kar mora biti razvidno z žigom izdajatelja dokumenta.

13. Do sofinanciranja so upravičene:
– operacije investicijskega značaja, katerih vre-

dnost, skupaj z vključenim davkom na dodano vrednost, 
znaša najmanj 600.000,00 EUR (upošteva se načrtovana 
vrednost iz potrjenega investicijskega dokumenta – IP);

– operacije neinvesticijskega značaja, katerih 
vrednost, skupaj z vključenim davkom na dodano vre-
dnost, znaša najmanj 150.000,00 EUR (upošteva se 
načrtovana vrednost iz potrjenega investicijskega do-
kumenta – DIIP);

– Kolikor investicijski stroški ne presega-
jo 30 % vseh upravičenih stroškov, so do sofinanci-
ranja upravičene operacije s skupno vrednostjo vsaj 
150.000,00 EUR z vključenim davkom na dodano vre-
dnost (t.i. kombinirane operacije). V slednjem primeru 
so investicijski stroški lahko nakup in postavitev označe-
valnih in informacijskih tabel, oprema učnih poti, nakup 
didaktičnih pripomočkov, šotorov, računalniške in druge 
opreme ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objek-
tov. Investicijski del tovrstne operacije mora smiselno 
dopolnjevati cilje operacije in biti neposredno povezan 
z neinvesticijskimi vsebinami ter skupaj z njimi tvoriti 
funkcionalno celoto.

14. Do sofinanciranja ni upravičena vloga, kjer 
je v priloženem investicijskem dokumentu navedena 
določena vrednost operacije, hkrati pa je iz ostalih do-
kumentov vloge razvidno, da realna vrednost operacije 
po izvedenem postopku oddaje javnega naročila / javnih 
naročil za izbor izvajalca / izvajalcev gradbenih del in / 
ali opreme za več kot 20 % odstopa od vrednosti, nave-
dene v investicijskem dokumentu.

15. Operacija mora imeti zaključeno finančno 
konstrukcijo (izraženo v tekočih cenah – če je dinami-
ka investiranja operacije daljša od enega leta; Uredba 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investi-
cijske dokumentacije na področju javnih financ, Ul. RS 
št. 60/06, 54/10). V primeru da se operacija financira tudi 
iz drugih virov, ki niso lastni viri vlagatelja, mora vlaga-
telj predložiti izjavo, da bo v primeru izpada drugih virov, 
sredstva za pokrivanje njihovega načrtovanega deleža 
zagotovil iz lastnih sredstev.

16. Vlagatelj mora zagotoviti, da bo najmanj 15 % 
vseh upravičenih izdatkov financiranih iz javnih virov ozi-
roma iz virov samoupravnih lokalnih skupnosti. Kolikor je 
operacija sofinancirana še z drugimi sredstvi proračuna 
Republike Slovenije, se glede minimalnega % »lastne 
udeležbe« upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega 
vira sofinanciranja.

17. V primeru, ko je operacija že sofinancira-
na s strani državnega proračuna, je za popolno vlogo 
potrebno predložiti tudi izpis »Veljavni projekt v načr-
tu razvojnih programov državnega proračuna (Poročilo 
DPS 09-00-29-02 – izpis iz MFERAC-a)«, ki ga vlagatelj 
pridobi na ministrstvu, ki operacijo sofinancira. Naved-
be v vlogi morajo biti skladne z navedenim izpisom 
(vrednost operacije, dinamika izvajanja). Investicijski 
dokument, ki je predložen v vlogi, mora biti enak inve-
sticijskemu dokumentu, ki je predložen ostalim sofinan-
cerjem; jasno mora biti opredeljeno iz katerega vira se 
financirajo kateri upravičeni stroški. Tudi za te operacije 
velja, da se morajo zaključiti najkasneje do 31. 12. 2015.

18. Operacija mora biti ustrezno opredeljena 
v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne sku-
pnosti, in sicer operacija investicijskega značaja v načrtu 
razvojnih programov – NRP (tretji del proračuna), ne-
investicijska operacija pa v posebnem delu proračuna 
oziroma v njegovih obrazložitvah. Naziv operacije in 
vrednosti virov financiranja morajo biti v investicijskem 
dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v načrtu razvoj-
nih programov ali v posebnem delu proračuna) enaki. 
Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora vlagatelj 
vlogi priložiti izjavo, da bo do predložitve prvega zah-
tevka za izplačilo uskladil NRP oziroma posebni del 
proračuna. Kot lastni vir za investicijske operacije lahko 
samoupravne lokalne skupnosti koristijo investicijska 
sredstva, pridobljena iz državnega proračuna na osnovi 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 
57/08, 36/11 in 40/12). V primeru skupne operacije, 
v kateri sodeluje več samoupravnih lokalnih skupnosti, 
mora vlagatelj predložiti NRP vsake posamezne samo-
upravne lokalne skupnosti za celotno operacijo. Kolikor 
naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora vlagatelj priložiti 
izjave vseh partnerjev, da bodo do predložitve prvega 
zahtevka za izplačilo uskladili projekt v NRP v skladu 
s posredovano vlogo.

V primeru, da vlagatelj ni samoupravna lokalna 
skupnost, in iz finančne konstrukcije operacije izhaja, 
da vlagatelj zagotavlja določen del sredstev za sofinan-
ciranje operacije, mora vlagatelj vlogi priložiti ustrezno 
dokumentacijo, iz katere izhaja, da ima vlagatelj za iz-
vedbo operacije zagotovljena sredstva (npr. potrjen letni 
program dela in finančni načrt, ipd.).



Stran 1156 / Št. 27 / 18. 4. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

V primeru, da vlagatelj ni samoupravna lokalna sku-
pnost, vlagatelj vlogi obvezno priloži akt o ustanovitvi.

V primeru, da je vlagatelj koncesionar, vlagatelj 
vlogi obvezno priloži:

– pogodbo o ustanovitvi in
– registracijo iz Sodišča in
– koncesijsko pogodbo za namen, s katerim se 

prijavlja z veljavnostjo najmanj pet let po zaključku ope-
racije.

8.2 Posebni pogoji
1. Za vse operacije (ne glede na vlagatelja) mora 

biti izdelana in s strani pristojnega organa vlagatelja 
potrjena investicijska dokumentacija, v skladu z določili 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).

Podpisan in žigosan sklep o potrditvi investicij-
ske dokumentacije mora vsebovati najmanj naziv pro-
jekta, vrsto investicijske dokumentacije, ki se potrjuje, 
številko in datum sklepa o potrditvi, ocenjeno vrednost 
investicije ter predvidene vire financiranja z navedbo 
zneskov za posamezne vire.

Dodatne obvezne vsebine investicijskega doku-
menta so:

a) v primeru, da je vrednost operacije enaka 
ali višja od 1.000.000,00 EUR, mora biti sestavni del 
tega dokumenta tudi analiza stroškov in koristi, izdelana 
v skladu z Uredbo in Delovnim dokumentom št. 4 Evrop-
ske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri 
izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.eu-skla-
di.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politi-
ke-2007-2013/metodoloski %20del. %20dok. %204.pdf);

b) v primeru, da je vrednost operacije manjša 
od 1.000.000,00 EUR, je potrebno v investicijski doku-
mentaciji izračunati samo finančno vrzel in najvišji pripa-
dajoči znesek sofinanciranja (DA) v skladu z Delovnim 
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za 
uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in 
koristi (http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izva-
janje-kohezijske-politike-2007-2013/metodoloski %20
del. %20dok. %204.pdf).

Za izračun finančne vrzeli morajo vsi vlagatelji 
uporabiti obrazec št. 6 (v Excelu). Finančna vrzel in ana-
liza stroškov in koristi se izdeluje za fazo, ki je predmet 
vloge/operacije.

2. Projektna dokumentacija za operacije investi-
cijskega značaja mora biti izdelana v skladu s Pravilni-
kom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08).

3. Stroški storitev izdelave in revizije projektne 
dokumentacije so upravičeni le za projekt, ki je predmet 
vloge na javni poziv.

4. Iz investicijskega dokumenta mora biti razvi-
dno, kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani 
naslednji okoljski omilitveni ukrepi:

– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska 
učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših raz-
položljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov 
in ločeno zbiranje odpadkov),

– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju pri-
jaznejših načinov prevoza),

– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poro-
čil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na 
okolje za posege, kjer je potrebno).

5. Vlagatelj mora izkazovati ustrezno kadrovsko 
sposobnost za izvajanje operacije (navedejo se izku-
šnje z enakimi oziroma podobnimi investicijami, izkušnje 
z EU operacijami (katere investicije, njihova vrednost)).

6. Sofinanciranje operacije, ki je predmet prijave 
na javni poziv, ne sme predstavljati državne pomoči.

7. Minimalna višina sofinanciranja upravičenih 
stroškov za operacije, predložene za sofinanciranje iz 
tega poziva ne sme biti nižja kot je izračunan najvišji 
znesek nepovratnih sredstev EU3 za vsako posamezno 
vlogo (pri čemer je potrebno upoštevati, da se celotna 
vrednost zasebnih virov uvrsti med neupravičene stro-
ške).

8. Aktivnosti, ki bodo predmet sklenjene pogod-
be, ne smejo biti financirane iz državnega proračuna ali 
iz sredstev Evropske unije ali iz drugega javnega vira, 
ne da bi o tem vlagatelj oziroma upravičenec predhodno 
obvestil MGRT.

8.3 Ostale zahteve
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo o nasle-

dnjih zahtevah:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega poziva 

za sofinanciranje projektov iz razvojne prioritete »Razvoj 
regij« Operativnega programa krepitve regionalnih ra-
zvojnih potencialov 2007–2013, prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« za obdobje 2013–2015 
in o seznanitvi in strinjanju s pogoji javnega poziva in 
pripadajoče dokumentacije;

– o uvrščenosti operacije v izvedbeni načrt regio-
nalnega razvojnega programa, ki je izdelan in potrjen 
v skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud 
(Uradni list RS, št. 113/09 in 37/10, 20/11 ZSRR-2 in 
24/11 in 16/13);

– o upoštevanju, izračunavanju in dokazovanju 
upravičenih stroškov v skladu z dokumentacijo poziva 
in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za 
sredstva evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2007–2013;

– o označevanju operacij, informiranju in obvešča-
nju javnosti skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES 
in Navodili za obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013;

– o hranjenju dokumentacije o operaciji ter upošte-
vanju omejitev glede sprememb na operaciji v skladu 
s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES;

– o dostopnosti dokumentacije operacije posredni-
škemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjeva-
nje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;

– o seznanitvi z možnimi posledicami, kot so na 
primer vračilo vseh že izplačanih sredstev s pripada-
jočimi obrestmi in nezmožnost pridobitve kakršnih koli 
sofinancerskih sredstev iz kohezijskih EU virov za dve 
leti, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja 
posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zako-
nodaje ali navodil v vseh postopkih izvajanja operacije 
oziroma vračilo deleža že izplačanih sredstev, kolikor bi 
delež sofinanciranja operacije po naknadnem preračunu 
presegel maksimalno dovoljeno stopnjo sofinanciranja;

– o vodenju ločene knjigovodske evidence za ope-
racijo;

– o spremljanju prihodkov na operaciji še najmanj 
5 let po zaključku operacije;

– o strinjanju z javno objavo podatkov o odobrenih 
in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnov-
ni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z za-
konom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov;

– o smiselnem upoštevanju enakih možnostih 
v vseh fazah operacije v skladu z zakonodajo, ki po-

3  Najvišji znesek nepovratnih sredstev EU izkazuje po-
lje »3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa)« Obrazca 
6 (Izračun finančne vrzeli).
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kriva področje enakih možnosti in 16. členom Uredbe 
št. 1083/2006/ES;

– o predložitvi usklajenega načrta razvojnih progra-
mov s predmetno operacijo najkasneje do prvega zah-
tevka oziroma ob prvem zahtevku za izplačilo;

– o seznanitvi, da operacija ne sme predstavljati 
državne pomoči in da bo v primeru nastopa elementov 
državne pomoči ravnal v skladu z veljavno zakonodajo, 
ki ureja državne pomoči ter o tem obvestil sofinancerja;

– o seznanitvi, da lahko MGRT po pregledu vloge 
v primeru ugotovitve navajanja neupravičenih stroškov 
med upravičenimi, predlaga spremembo finančne kon-
strukcije operacije z zmanjšanjem ocene upravičenih 
stroškov in posledično zmanjšanje zaprošenega sofi-
nanciranja, kolikor bi le-to po spremembi presegalo pri-
padajoči znesek sofinanciranja;

– o pripravi zahtevkov za izplačilo s pomočjo infor-
macijskega sistema ISARR;

– o resničnosti vseh navedenih podatkov.
Učinki operacije morajo biti doseženi ob zaključku 

operacije. Rezultati operacije morajo biti doseženi naj-
kasneje 2 leti po zaključku operacije (najkasneje 31.12. 
____ plus dve leti). Učinke in rezultate podrobneje opre-
deli upravičenec v vlogi (Obrazec 3). Če upravičenec 
ne doseže učinkov in rezultatov je dolžan povrniti vsa 
izplačana sofinancerska sredstva, vključno z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila.

Čistilna naprava pri operacijah, ki se sofinancirajo 
v skladu s točko a) prvega odstavka poglavja 7.3.1 raz-
pisne dokumentacije, mora biti prav tako v obratovanju 
najkasneje 2 leti po zaključku operacije, ko morajo biti 
doseženi kazalniki rezultata operacije.

9. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na 

spletnem naslovu: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministr-
stvu/javne_objave/javni_razpisi/ ali vsak delovni dan 
med 9. in 12. uro na Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, v pritličju 
(glavna pisarna). Dokumentacija javnega poziva se lah-
ko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zah-
teve potencialnega vlagatelja, poslane na elektronski 
naslov: gp.mgrt@gov.si.

Dokumentacija javnega poziva obsega naslednjo 
dokumentacijo:

– besedilo javnega poziva z navodili za izdelavo 
vloge,

– obrazec 1: Podatki o vlagatelju,
– obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogojev javnega 

poziva,
– obrazec 3: Podatki o operaciji,
– obrazec 4: Izjava o uskladitvi načrta razvojnih 

programov,
– obrazec 4a: Izjava o uskladitvi načrta razvojnih 

programov – realna vrednost,
– obrazec 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– obrazec 6: Obrazec izračuna finančne vrzeli (v 

Excelu),
– obrazec 6a: Obrazec izračuna finančne vrzeli – 

realna vrednost (v Excelu),
– obrazec 7: Dodatni podatki o operaciji za ISARR,
– obrazec 8: Oprema ovojnice za prijavo,
– obrazec 9: Izjava glede gradbenega dovoljenja,
– obrazec 10: Izjava glede resničnosti podatkov,
– obrazec 11: Izjava vlagatelja, ki ni samoupravna 

lokalna skupnost,
– priloga 1 k obrazcu 3: Stroškovnik,
– priloga 1a k obrazcu 3: Stroškovnik – realna vre-

dnost,

– priloga 2 k obrazcu 3: Viri financiranja,
– priloga 2a k obrazcu 3: Viri financiranja – realna 

vrednost.
10. Navodila za izdelavo vloge
Vlagatelj vlogo na javni poziv pripravi tako, da izpol-

ni, žigosa in podpiše obrazce iz dokumentacije javnega 
poziva, jim priloži vse zahtevane priloge in/ali izdela in-
vesticijski dokument v skladu z navodili v nadaljevanju.

Vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar 
vlagatelj na javni poziv prijavlja več operacij, pripravi 
vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v lo-
čenih ovojnicah.

Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti predloženi 
v slovenskem jeziku. Vsi zneski v vlogi in investicijski 
dokumentaciji so navedeni v EUR (na dve decimalni 
mesti).

10.1 Popolna vloga
Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz naslednjih 

obveznih dokumentov (izpolnjenih, podpisanih in žigo-
sanih) – če v pripombi ni navedeno, za katero vrsto 
operacij je potrebno predložiti zahtevani dokument, ve-
lja, da ga je potrebno predložiti za vse značaje operacij 
(investicijsko, neinvesticijsko in kombinirano), prav tako 
so obrazci s končnico »_a – realna vrednost« obvezni 
za vse vloge:

1. Obrazec 1: Podatki o vlagatelju;
2. Obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogojev jav-

nega poziva;
3. Obrazec 3: Podatki o operaciji;
4. Priloga 1 k obrazcu 3: Stroškovnik;
5. Priloga 1a k obrazcu 3: Stroškovnik – realna 

vrednost (vrednost po izvedenem javnem naročilu za 
izbor izvajalca gradbenih del in/ali opreme);

6. Priloga 2 k obrazcu 3: Finančna konstrukcija;
7. Priloga 2a k obrazcu 3: Finančna konstruk-

cija – realna vrednost (vrednost po izvedenem javnem 
naročilu za izbor izvajalca gradbenih del in/ali opreme);

8. Obrazec 4: Izjava o uskladitvi načrta razvojnih 
programov (za investicijske in kombinirane operacije, 
kolikor NRP ni usklajen z vlogo v nazivu, finančni in ter-
minski konstrukciji ter virih sredstev);

9. Obrazec 4a: Izjava o uskladitvi načrta razvoj-
nih programov – realna vrednost (za investicijske in 
kombinirane operacije, kolikor NRP ni usklajen z vlogo 
v nazivu, finančni in terminski konstrukciji ter virih sred-
stev; vrednost po izvedenem javnem naročilu za izbor 
izvajalca gradbenih del in/ali opreme);

10. Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta 
(ter morebitne(ih) novelacij(e)) skladno z Uredbo o eno-
tni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ, glede na pred-
videno vrednost operacije:

– sklep o potrditvi dokumenta identifikacije in-
vesticijskega projekta (DIIP) – obvezen za vse vloge,

– sklep o potrditvi investicijskega programa,
– sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove 

(kolikor vrednost operacije presega 2.500.000,00 EUR 
z DDV).

Podpisani in žigosani sklep o potrditvi investicij-
ske dokumentacije mora vsebovati najmanj naziv pro-
jekta, vrsto investicijske dokumentacije, ki se potrjuje, 
številko in datum sklepa o potrditvi, ocenjeno vrednost 
investicije ter predvidene vire financiranja z navedbo 
zneskov za posamezne vire po letih.

11. Obrazec 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju 
(parafiran na vsaki strani, žigosanje ni obvezno);

12. Investicijski dokument – skladno z Uredbo 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investi-
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cijske dokumentacije na področju javnih financ, glede 
na predvideno vrednost operacije;

13. Obrazec 6: Obrazec izračuna finančne vrzeli 
(za investicijske in kombinirane operacije);

14. Obrazec 6a: Obrazec izračuna finančne vr-
zeli – realna vrednost (za investicijske in kombinirane 
operacije; vrednosti po izvedenem javnem naročilu za 
izbor izvajalca gradbenih del in/ali opreme);

15. Kopija pravnomočnega gradbenega ali dru-
gega ustreznega dovoljenja za poseg v prostor za celo-
tno operacijo (za investicijske in kombinirane operacije; 
glej poglavje 8.1. Splošni pogoji, točka 9; obvezen žig 
pravnomočnosti) ali izjava, da posebno dovoljenje za 
poseg v prostor ni potrebno (izjava se poda na Obrazcu 
9 oziroma se lahko uporabi lastna izjava z enako vsebi-
no, kot izhaja iz Obrazca 9);

16. Dodatna soglasja in dokumenti v naslednjih 
primerih:

a) javna infrastruktura v območjih s posebnimi 
varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2.b) – ob-
nova kulturnega spomenika: kopija občinskega akta 
o razglasitvi predmetnega objekta za kulturni spomenik 
lokalnega pomena,

b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele: 
soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti k širitvi socialno varstvene dejavnosti 
ter izjava odgovornega projektanta, da je investicija pro-
jektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije 
v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10),

c) socialna infrastruktura – varstveno delovni 
centri: soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti k širitvi socialno varstvene 
dejavnosti ter izjava odgovornega projektanta, da je in-
vesticija projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti 
rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10),

d) socialna infrastruktura – vrtci: soglasje Mi-
nistrstva za izobraževanje, znanost in šport in izjava 
odgovornega projektanta, da je investicija projektirana 
v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stav-
bah (Uradni list RS, št. 52/10),

e) socialna infrastruktura – marginalne skupine: 
soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
in enake možnosti k širitvi socialno varstvene dejavnosti 
ter izjava odgovornega projektanta, da je investicija pro-
jektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije 
v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10).

Dodatni dokumenti v primeru operacij s področja 
okoljske infrastrukture:

f) žigosana in podpisana izjava odgovorne osebe 
vlagatelja, da se operacija, ki je predmet vloge, ne finan-
cira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni 
program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007–2013,

g) za operacije odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda, ki sodijo v upravičen namen »širitev omrežij odva-
janja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomera-
cijah z obremenitvijo nad 2000 PE«:

i. za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega 
omrežja opredeljenega v točki a. podpoglavja 6.2.1 »Od-
vajanje in čiščenje odpadnih voda« je potrebno vlogi 
priložiti grafični prikaz operacije, iz katerega je razvidno 
dopolnilno kanalizacijsko omrežje, ki je predmet vloge na 
javni poziv z označenim osnovnim kanalizacijskim omrež-
jem ter čistilno napravo in žigosano ter podpisano izjavo 
vlagatelja, da je osnovno kanalizacijsko omrežje zgrajeno 
in priključeno na čistilno napravo v obratovanju;

ali
ii. za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega 

omrežja opredeljenega v točki b. podpoglavja 6.2.1 

»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« razpisne doku-
mentacije je potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z iz-
vajalcem gradnje osnovnega kanalizacijskega sistema, 
vključno s čistilno napravo ter zapisnik o uvedbi v delo 
in sklep oziroma odločbo oziroma pogodbo o sofinanci-
ranju iz katere je razvidno, da je osnovno kanalizacijsko 
omrežje, vključno s čistilno napravo v gradnji in da se 
gradnja sofinancira s sredstvi EU;

ali
iii. za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega 

omrežja opredeljenega v točki c. podpoglavja 6.2.1 »Od-
vajanje in čiščenje odpadnih voda« razpisne dokumen-
tacije je potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z izva-
jalcem gradnje osnovnega kanalizacijskega sistema, 
vključno s čistilno napravo ter zapisnik o uvedbi v delo 
in sklep oziroma odločbo oziroma pogodbo o sofinanci-
ranju iz katere je razvidno, da je osnovno kanalizacijsko 
omrežje, vključno s čistilno napravo v gradnji in da se 
financira iz nacionalnih ali drugih sredstev (razen sred-
stev EU) oziroma kopijo proračuna / načrta razvojnih 
programov, iz katerega je razvidno, da se operacija 
financira iz občinskih sredstev;

17. Kopija veljavnega akta o proračunu samou-
pravne lokalne skupnosti in dodatno še:

a) za investicijske in kombinirane operacije:
– kopijo celotnega načrta razvojnih programov 

proračuna (NRP) z jasno označeno vrstico operacije, ki 
je predmet prijave (kopija mora biti žigosana in podpisa-
na s strani odgovorne osebe vlagatelja na strani, kjer je 
navedena operacija, ki je predmet vloge),

b) za neinvesticijske operacije:
– kopijo posebnega dela proračuna oziroma 

njegove obrazložitve z jasno označeno operacijo, ki 
je predmet prijave (kopija mora biti žigosana in podpi-
sana s strani odgovorne osebe vlagatelja na strani, kjer 
je navedena operacija, ki je predmet vloge na razpis).

V primeru, da je vlagatelj regionalna razvojna 
agencije ali javni zavod in iz finančne konstrukcije ope-
racije izhaja, da vlagatelj zagotavlja določen del sred-
stev za sofinanciranje operacije, mora vlagatelj vlogi 
priložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere izhaja, da 
ima vlagatelj za izvedbo operacije zagotovljena sredstva 
(npr. potrjen letni program dela in finančni načrt, ipd.);

18. Izpis »veljavni projekt v načrtu razvoj-
nih programov državnega proračuna (Poročilo DPS 
09-00-29-02 – izpis iz MFERAC-a)« – v primeru, ko 
je operacija že sofinancirana s strani državnega pro-
računa;

19. Obrazec 7: Dodatni podatki o operaciji za 
ISARR;

20. Obrazec 10: Izjava glede resničnosti podat-
kov v vlogi;

21. Obrazec 11: Izjava vlagatelja, ki ni samou-
pravna lokalna skupnost (obvezna samo za vlagatelja, 
ki ni samoupravna lokalna skupnost);

22. V primeru skupne operacije (operacije več 
upravičencev) datiran, podpisan in žigosan dogovor 
med vsemi upravičenci operacije, ki določa najmanj:

a) nosilnega upravičenca in ostale upravičence 
v okviru operacije ter morebitne druge partnerje, ki po 
tem javnem pozivu niso upravičeni do sofinanciranja,

b) obveznosti in pravice vseh upravičencev ozi-
roma partnerjev v operaciji,

c) aktivnosti vseh upravičencev oziroma partner-
jev v operaciji,

d) višino EU sredstev, do katerih je upravičen 
posamezen upravičenec v operaciji,

e) finančne tokove med nosilnim upravičencem 
in ostalimi upravičenci operacije;
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f) identifikacijo lastništva predmeta operacije po 
zaključku operacije;

23. Grafični prikaz načrtovane investicije v pro-
storu v merilu najmanj 1:5000 (če gre za investicijsko ali 
kombinirano operacijo);

24. Pisno pooblastilo za podpis, kadar obrazce 
vloge ali priloge vloge podpiše pooblaščenec odgovor-
ne osebe;

25. Pravnomočni sklep/sklepi o izboru izvajal-
ca/izvajalcev gradbenih del in/ali opreme (če gre za 
investicijsko ali kombinirano operacijo);

26. Skenirana celotna vloga v elektronski obli-
ki na USB ključku (v primeru neskladnosti podatkov, 
shranjenih na USB ključku in tiskano vlogo, se bodo 
upoštevali podatki iz tiskane vloge in pripadajoče do-
kumentacije);

27. V primeru, da je vlagatelj koncesionar, vlaga-
telj vlogi obvezno priloži:

– pogodbo o ustanovitvi in
– registracijo iz Sodišča in
– koncesijsko pogodbo za namen, s katerim se 

prijavlja z veljavnostjo do najmanj pet let po zaključku 
operacije;

28. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajal-
cu poštnih storitev, obvezno prilogo predstavlja »kopija 
enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na 
katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in 
minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke) – velja tudi 
za dopolnitev vloge.

11. Roki in način prijave
Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz do-

kumentacije javnega poziva, mora biti najkasneje na rok 
za predložitev vlog priporočeno oddana pri izvajalcih 
poštnih storitev v zaprti ovojnici. Osebna oddaja vlog, 
dopolnitev vlog, pojasnitev/obrazložitev/uskladitev vlog 
v vložiščih MGRT ne bo mogoča.

Oprema ovojnice:
V levem zgornjem kotu se vpiše popoln naslov 

vlagatelja.
V levem spodnjem kotu se vpiše oznaka: »Ne odpi-

raj – Vloga na javni poziv RRP 2013–2015«.
V desnem spodnjem kotu se vpiše: Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 
Maribor.

Dokumentaciji javnega poziva je priložen obrazec 
pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni poziv, ki 
ga lahko (izpolnjenega) vlagatelji nalepijo na sprednjo 
stran ovojnice.

Vloge, ki bodo oddane predčasno ali bodo zamudile 
rok za predložitev vlog, bodo s sklepom zavržene.

Rok za predložitev vlog za sofinanciranje operacij 
po tem javnem pozivu je od 5. 5. 2014 do vključno 15. 5. 
2014 (velja žig – nalepka priporočene poštne pošiljke do 
vključno dne 15. 5. 2014 do vključno 23:59 ure).

Kolikor bodo razpoložljiva sredstva v okviru 4. ra-
zvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« ostajala nerazporejena 
in kolikor bo to dopuščal Proračun RS za leto 2015 
bo MGRT predvidoma jeseni 2014 v Uradnem listu RS 
objavil spremembo tega javnega poziva in določil novo 
okvirno višino nepovratnih sredstev. Rok za predložitev 
vlog za sofinanciranje operacij po tem spremenjenem 
javnem pozivu bo objavljen v spremembi javnega poziva.

Javni poziv se lahko zaključi predčasno v primeru 
porabe višine sredstev za ta javni poziv.

Nepravilno označene ovojnice, ki ne bodo označe-
ne z »Ne odpiraj – vloga na javni poziv RRP 2013–2015« 
in ki ne bodo vsebovale datuma, ure in minute oddaje 
vloge na pošto – original poštna nalepka oziroma da-

tuma, ure in minute oddaje vloge pri drugem izvajalcu 
poštnih storitev, bodo s sklepom zavržene in neodprte 
vrnjene pošiljatelju. V primeru, da iz nepravilno ozna-
čene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo 
ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in 
naslova vlagatelja ter nato vrnjena pošiljatelju.

Vloge, ki bodo zamudile skrajni rok javnega poziva, 
bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.

12. Odpiranje in pregled vlog
Pregled vlog bo potekal dvostopenjsko:

1. pregled formalne ustreznosti oziroma popol-
nosti posredovanih vlog v skladu s poglavjem 12.1 raz-
pisne dokumentacije,

2. pregled vsebinske ustreznosti posredovanih 
vlog.

Odpiranje in formalni pregled vlog, ki bodo prispele 
na MGRT, bo izvedeno najkasneje v osmih delovnih 
dneh od prejema vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.

MGRT bo po vsakem formalnem pregledu vlog 
sestavil časovno listo formalno popolnih vlog. Časovna 
lista formalno popolnih vlog bo sestavljena po vrstnem 
redu od najprej oddane formalno popolne vloge in na-
prej po časovni vrsti oddaje formalno popolne vloge 
(od prej do kasneje oddane formalno popolne vloge). 
Na časovno listo formalno popolnih vlog se bodo tako 
formalno popolne vloge razvrščale po letu, dnevu, uri in 
minuti oddaje vloge (dokazilo: poštna nalepka oddane 
priporočene pošiljke na ovojnici vloge ali priložena kopi-
ja računa drugega izvajalca poštnih storitev). Vloge, ki 
bodo pozvane k formalni dopolnitvi, se bodo na časovno 
listo formalno popolnih vlog uvrstile glede na poštni žig 
ali kopijo enako računu (datum, ura in minuta) oddaje 
formalne dopolnitve, ob pogoju, da bo po dopolnitvi vlo-
ga formalno popolna.

Dopisi za dopolnitev formalno nepopolnih vlog bodo 
vlagateljem, ki bodo vloge posredovali na MGRT na do-
ločen dan, posredovani skupaj prav tako na določen dan 
(npr. za vse formalno nepopolne vloge, ki bodo oddane 
dne dd.mm.llll, bodo dopisi za dopolnitev posredovani 
istočasno).

Kolikor bo za koriščenje kvote po tem javnem pozi-
vu na isti dan in ob isti uri oddanih več formalno popolnih 
vlog, ostanek okvirne višine sredstev pa ne bo zadosto-
val za vse take vloge, bo prednostno obravnavana vloga 
tistega vlagatelja, ki po tem javnem pozivu še ni/ne bo 
prejel sklepa o sofinanciranju operacije.

Kolikor bo kljub izvedenemu razvrščanju predno-
stne obravnave vlog, navedenem v prejšnjem odstav-
ku tega poglavja, na isti dan in ob isti uri oddanih več 
formalno popolnih vlog, bo o prednostni obravnavi vlog 
odločal žreb. Žreb se bo opravil v prisotnosti članov 
strokovne komisije za pripravo javnega poziva in do-
kumentacije javnega poziva ter formalni pregled vlog 
tako, da se bodo vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje 
javnega poziva oštevilčile, vnesle v program Microsoft 
Excel, program pa bo opravil žreb s funkcijo, ki izbere 
naključno celo število med vnesenimi števili. O žrebanju 
se bo vodil zapisnik, ki bo vseboval podatke o:

– datumu, uri in kraju žrebanja;
– skupnem številu udeležencev žrebanja;
– izžrebancih;
– uri zaključka žrebanja.
Zapisnik bodo podpisali vsi prisotni člani komisije in 

bo zavezujoč za MGRT in vlagatelje.
Po pregledu in potrditvi formalne ustreznosti oziro-

ma popolnosti vlog bo sledil pregled vsebinske ustrezno-
sti posredovanih vlog.

Po vsebinskem pregledu formalno popolnih vlog, 
bo MGRT na časovni listi formalno popolnih vlog, vsa-
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ko vsebinsko popolno vlogo označilo za vsebinsko 
ustrezno. Skladno z navedbami Akcijskega načrta za 
pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev cilja 
Konvergenca, št. 54400-18/2013/9 z dne 21. 11. 2013 
se bodo sredstva do porabe dodeljevala vsebinsko 
in formalno popolnim (ustreznim) vlogam po vrstnem 
redu oddaje formalno popolnih vlog (časovna lista for-
malno popolnih vlog). Del predvidenih sredstev v okvi-
ru javnega poziva lahko ostane nerazporejen, kolikor 
preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega 
planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni 
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 
sofinanciranja.

MGRT bo dodeljeval sredstva do porabe okvirne 
višine sredstev po tem javnem pozivu (časovna lista 
formalno popolnih vlog) oziroma najkasneje do zadnjega 
roka za oddajo vlog, če predvidena sredstva pred tem 
ne bodo dodeljena. Obvestilo o morebitnem predča-
snem zaključku dodeljevanja sredstev bo MGRT objavil 
na svoji spletni strani.

12.1 Formalna ustreznost oziroma popolnost po-
sredovanih vlog:

Formalna ustreznost oziroma popolnost vloge po-
meni, da je vlogi priložena vsa dokumentacija, navedena 
v točki 12.1 razpisne dokumentacije. Vlagatelji formal-
no nepopolnih vlog bodo osmi delovni dan od prejema 
vloge na MGRT s pisnim pozivom po pošti pozvani 
k dopolnitvi vloge, ki jo bodo morali dopolniti v roku, ki 
ga določi komisija, vendar najkasneje v osmih dneh od 
prejema poziva k dopolnitvi. Vloga se dopolnjuje v skla-
du s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni 
obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Vloga se 
formalno dopolnjuje zgolj enkrat. Nepopolna vloga, ki 
je vlagatelj v roku ne bo dopolnil oziroma, če je ne bo 
dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, se s sklepom 
zavrže.

12.2 Vsebinska ustreznost posredovanih vlog:
Formalno popolne vloge bo komisija vsebinsko pre-

gledala. Pri pregledu bo preverila skladnost posredova-
ne vloge z izvedbenim načrtom regionalnega razvojnega 
programa in s pogoji in z zahtevami javnega poziva in 
dokumentacije javnega poziva, med katere spada tudi 
izpolnjevanje kriterijev 5. člena Uredbe o dodeljevanju 
regionalnih spodbud. Pogoji morajo biti izpolnjeni na dan 
oddaje vloge. Pogoji so predmet preverjanja pred začet-
kom ocenjevanja. V primeru, da katerikoli od pogojev 
ali zahtev ni izpolnjen, se izpolnjevanje kriterijev ne bo 
preverjalo, vloga pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo 
ugotovi, da vlagatelj navaja napačne podatke se vlo-
ga zavrne. Kolikor ministrstvo ugotovi neizpolnjevanje 
pogojev in zahtev kadarkoli v času postopka javnega 
poziva ali kadarkoli kasneje, se pogodbe z vlagateljem 
ne podpiše ali že podpisana razdre in od njega zahteva 
vračilo sredstev. Kriteriji iz 5. člena Uredbe so podrob-
neje predstavljeni v Postopkovniku za določitev postop-
ka izbora operacij na 4. Razvojni prioriteti Razvoj regij 
v okviru OP RR 2007–2013.

V primeru nejasnosti, neusklajenosti, manjkajočih 
podatkov ali nepravilnosti v obrazcih in/ali investicijski 
dokumentaciji bo MGRT od vlagatelja zahtevala dodatna 
pojasnila v zvezi s posredovano vlogo in/ali uskladitev 
vloge oziroma investicijske dokumentacije operacije.

Vlagatelji vsebinsko nepopolnih vlog bodo v petnaj-
stih dneh od formalno popolne vloge pozvani k pojasni-
tvi oziroma uskladitvi dokumentacije, ki jo bodo morali 
uskladiti oziroma pojasniti najkasneje v petnajstih dneh 
od prejema poziva. Vloga se pojasnjuje oziroma uskla-
juje v skladu s pozivom in tako, da je v svoji končni obliki 
celovita in v vseh sestavinah usklajena.

V primeru, da vlagatelj vsebinske nepopolnosti ne 
odpravi v roku bo komisija presojala vloge glede na na-
vedbe v vlogi brez pojasnitev oziroma uskladitev.

Predmet uskladitve ne more biti:
1. namen predložene operacije ter
2. uskladitve in pojasnitve investicijske dokumen-

tacije, ki pomenijo novelacijo glede na Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske do-
kumentacije na področju javnih financ (spremembe, ki 
bodo znatno spremenile pričakovane stroške ali koristi 
investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo 
odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov oce-
njene vrednosti operacije).

13. Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega poziva obve-

ščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma formalno in 
vsebinsko popolne vloge.

O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik 
MGRT.

Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristo-
pijo k podpisu pogodbe z MGRT za nepovratna sred-
stva. Če v roku osmih dni od prejema poziva ne bodo 
podpisali pogodbe ali se odvali na poziv, se šteje, da so 
umaknili vlogo za pridobitev sredstev (vzorec pogodbe 
je sestavni del razpisne dokumentacije). Pogodba bo 
pričela veljati z dnem, ko jo bosta podpisali obe pogod-
beni stranki.

14. Informacije javnega značaja
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni poziv 

strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplača-
nih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki 
o operaciji in prejemniku sofinancerskih sredstev skla-
dno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega 
značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Ured-
be Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih 
strokovna komisija odpre, so informacije javnega zna-
čaja, razen tistih, ki jih vlagatelji 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.

15. Pritožba
Zoper sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo pritožba ni dovoljena. Zoper sklep o izbo-
ru/neizboru je možen le upravni spor.

16. Dodatne informacije
Navodila organa upravljanja so objavljena na sple-

tni strani: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navo-
dila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013.

Vse morebitno potrebne dodatne informacije v zve-
zi z javnim pozivom in dokumentacijo poziva morajo biti 
zahtevane v pisni obliki, na naslov: gp.mgrt@gov.si. Od-
govori se podajajo v pisni obliki v rubriki »Vprašanja in 
odgovori« na spletni strani MGRT, pri besedilu javnega 
poziva. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve 
dokumentacije javnega poziva. Vprašanja je mogoče 
posredovati do 8. 5. 2014, zadnja verzija odgovorov bo 
objavljena do 12. 5. 2014.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 478-0011/2014 Ob-2236/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja 
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z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem 
v letu 2014, objavlja Občina Črna na Koroškem, Cen-
ter 101, 2393 Črna na Koroškem

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Črna na Koroškem, Cen-
ter 101, 2393 Črna na Koroškem, matična številka: 
5883679000, ID za DDV: SI 44743548.

2. Predmet prodaje in izklicna vrednost
a) Stanovanje št. 13, s skupno stanovanjsko povr-

šino 36,21 m2, v IV. etaži večstanovanjske stavbe, na 
naslovu Center 21 a, Črna na Koroškem, ki leži na parc. 
št. 264/5, k.o. 906 – Črna (ID 3649323).

Izhodiščna cena: 27.000,00 EUR.
b) Stanovanje št. 02, s skupno stanovanjsko po-

vršino 27,61 m2, v II. etaži večstanovanjske stavbe, na 
naslovu Center 147, Črna na Koroškem, ki leži na parc. 
št. 177/16, k.o. 906 – Črna (ID 171955).

Izhodiščna cena: 21.000,00 EUR.
c) Stanovanje št. 12, s skupno stanovanjsko po-

vršino 54,88 m2, v V. etaži večstanovanjske stavbe, na 
naslovu Rudarjevo 23 a, Črna na Koroškem, ki leži na 
parc. št. 61/21, k.o. 906 – Črna (ID 2888356).

Izhodiščna cena: 35.000,00 EUR.
Nepremičnine niso obremenjene s stvarnimi ali dru-

gimi pravicami. Etažna lastnina za nepremičnini stan. 
št. 02, Center 147 in stan. št. 12, Rudarjevo 23a, je 
urejena. Etažna lastnina za nepremičnino stan. št. 13, 
Center 21 a pa je v postopku vzpostavitve.

Nepremičnine, ki so predmet javne ponudbe so 
last Občine Črna na Koroškem. V izhodiščni ceni ne-
premičnine 2 % davek na promet nepremičnin ni zajet. 
Stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške 
overitve, takso za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo) 
nosi kupec.

S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprej-
me objavljeno izhodiščno ceno nepremičnine.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnine so naprodaj po sistemu »vide-

no–kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak 
prodajalec ne bo upošteval. Posamezna nepremičnina 
bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pro-
dajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake pred-
meta prodaje.

4.2 Prodajna pogodba za posamezno nepremični-
no se sklene z najugodnejšim ponudnikom najpozneje 
v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega po-
nudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni 
s sklepom o izbiri najkasneje v 8 dneh po javnem odpi-
ranju ponudb.

4.3 V primeru, da najugodnejši ponudnik za po-
samezno nepremičnino ne sklene pogodbe v roku iz 
prejšnjega odstavka, se šteje, da je od pogodbe odsto-
pil, prodajalec pa zadrži njegovo varščino in k sklenitvi 
prodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega 
ponudnika.

4.4 Celotno kupnino za posamezno nepremičnino 
mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe 
oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine, je bi-
stvena sestavina pravnega posla. Kršitev roka za plačilo 
kupnine s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo 
pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino.

4.5 Kupec pridobi lastninsko pravico na posamezni 
nepremičnini po plačilu celotne kupnine. Po plačilu ce-
lotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 

nepremičnini v zemljiško knjigo v skladu z določili pro-
dajne pogodbe.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 
sestavine:

– podatke o ponudniku (ime in priimek, EMŠO, 
davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za 
vračilo varščine),

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od ob-
javljene izhodiščne cene nepremičnine,

– način in rok plačila kupnine,
– priloge iz točke 5.4 teh pogojev.
5.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 

z vsemi prilogami najkasneje do vključno 19. 5. 2014. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, 
ne bo upoštevana.

5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnine – stanovanja št. 13, Center 
21A« oziroma »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepre-
mičnine – stanovanja št. 02, Center 147« Ne odpiraj 
– ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja št. 12, 
Rudarjevo 23 A« odvisno od tega, za katero nepremič-
nino se oddaja ponudba, na naslov: Občina Črna na Ko-
roškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali osebno 
na vložišču Občine Črna na Koroškem najkasneje do 
19. 5. 2014 do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte mora biti 
označen naziv in naslov ponudnika.

5.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ozi-

roma izpisek iz poslovnega registra za samostojne pod-
jetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh 
mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države 
Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potr-
dilo o državljanstvu,

– potrdilo o plačani varščini,
– kopijo davčne številke oziroma ID za DDV,
– prijavni obrazec,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve 

prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
5.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne 

nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem 
ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika po-
nudbe se varščina ne vrne.

5.6 Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezu-
je prodajalca, do bo z najugodnejšim ponudnikom za 
posamezno nepremičnino, ki je predmet tega razpisa, 
sklenil prodajno pogodbo. Občina Črna na Koroškem 
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne 
da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom 
vrne plačana varščina.

6. Varščina
6.1 Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične 

osebe, ki pred oddajo ponudbe za posamezno nepre-
mičnino plačajo varščino v višini 5 % ponujene cene, ki 
ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine, na 
TRR Občine Črna na Koroškem, številka IBAN: SI56 
0121 6010 0010 176, BIC BANKE: BSLJSI2X, s pri-
pisom:
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»varščina – stan. št. 13 Center 21A, oziroma »var-
ščina – stan. št. 02 Center 147 oziroma »varščina – 
stan. št. 12 Rudarjevo 23A, odvisno od tega, za kate-
ro nepremičnino se oddaja ponudba, koda namena: 
OTHR, referenca: SI00 478-0011-2014, ki jo dokazujejo 
ponudniki s priloženim potrdilom o plačani varščini.

6.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa se 
vrne brez obresti v 15 dneh od dneva izbire najugodnej-
šega ponudnika.

6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine za posamezno nepremičnino, prodajalec obdrži 
varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1 Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija 

dne 19. 5. 2014 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Črna na 
Koroškem in o izboru pisno obvestila ponudnike v roku 
8 dni po odpiranju prispelih ponudb. Odpiranje ponudb 
ne bo javno.

7.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posame-
zno nepremičnino bo komisija kot glavni kriterij upošte-
vala višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik 
z najvišjo ponujeno ceno za posamezno nepremičnino, 
ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, 
da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno 
ceno za posamezno nepremičnino, ima prednost ob-
čan Občine Črna na Koroškem oziroma pravna oseba 
s sedežem v Občini Črna na Koroškem. Če je med ena-
kovrednimi ponudniki za posamezno nepremičnino več 
občanov Občine Črna na Koroškem oziroma pravnih 
oseb s sedežem v Občini Črna na Koroškem, bo pristoj-
na komisija izbrala ponudnika, ki bo poleg najvišje cene 
za posamezno nepremičnino ponudil tudi najkrajši čas 
za poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike pozvala 
k dopolnitvi oziroma s posamezniki opravila pogajanja 
z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje. Po 
prejemu dopolnjenih ponudb oziroma po opravljenih po-
gajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika.

7.3 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, 
bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba v petih dneh 
od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, jo bo 
prodajalec izločil iz postopka. Iz postopka bodo izločene 
tudi nepravočasne ponudbe.

7.4 Ponudba bo štela za pravočasno, če bo pri-
spela najkasneje do 19. 5. 2014 do 12. ure, na naslov: 
Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na 
Koroškem.

Interesenti lahko ponudbo podajo tudi na obrazcu, 
ki ga skupaj z razpisno dokumentacijo prevzamejo na 
vložišču Občine Črna na Koroškem, vsak delovni dan od 
dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na sple-
tni strani Občine Črna na Koroškem http://www.crna.si.

8. Dodatne informacije
Za morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo 

javnega zbiranja ponudb ter ogleda nepremičnine se 
obrnite na Polono Obretan, tel. 02/870-48-11; e-mail: 
okolje@crna.si.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na 
krajevno običajen način, na oglasni deski Občine Črna 
na Koroškem, na spletni strani Občine Črna na Koro-
škem http://www.crna.si in v Uradnem listu RS (dne 
18. 4. 2014).

Občina Črna na Koroškem

Št. 478-71/2013 Ob-2239/14

Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, obja-
vlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 

RS, št. 86/10) in Načrtom razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Logatec za leto 2014, ki je priloga 
Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2014 (Loga-
ške novice, št. 1-2/12)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Obči-
na Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, matična števil-
ka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet prodaje so:
Nezazidana stavbna zemljišča na začetku naselja 

v Grčarevcu:
– parc. št. 151/23, v izmeri 895 m2,
– parc. št. 151/25, v izmeri 979 m2,
– parc. št. 151/26, v izmeri 819 m2,
– parc. št. 151/30, v izmeri 808 m2,
– parc. št. 151/31, v izmeri 968 m2,
– parc. št. 151/34, v izmeri 700 m2,
– parc. št. 151/62, v izmeri 736 m2, vse k.o. Grča-

revec.
Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, ko-

munalno opremljene – strošek komunalne opreme ni 
vključen v ceno zemljišča.

Izklicna cena za stavbno zemljišče je 30,00 EUR 
za m2 oziroma 36,60 EUR za m2 z vključenim 22 % DDV.

3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno–kupljeno«, kasnejših 

reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo prodane najbolj-

šemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo 

najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugo-
dnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadr-
žati vplačano varščino;

d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko 
vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino 
v zemljiško knjigo;

e) rok plačila kupnine je 30 dni po podpisu pogod-
be ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na 
prvi poziv;

f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku, je bi-
stvena sestavina pogodbe;

g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične ose-
be, ki plačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene na 
podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za 
javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudni-
ku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim 
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 
30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;

b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov 

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

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

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za 
fizično osebo);
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– izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za 
pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev 
(za pravno osebo);

– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali 

poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 
30. 4. 2014 do 10. ure, na naslov: Občina Logatec, 
Tržaška cesta 50A, Logatec, s pripisom »Javni razpis 
nepremičnine – Ne odpiraj!«.

5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem 
uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec ali 
na tel. 01/75-90-618.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) javno odpiranje ponudb bo 30. 4. 2014 ob 11. uri, 

v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Loga-
tec;

b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko kupnino v roku 10 delovnih dni, pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;

c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb;

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

Občina Logatec

 Ob-2245/14

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 7/13) in Odloka o proračunu 
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 110/13) 
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 
Novo mesto, objavlja

javni poziv
o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne 
občine Novo mesto za sofinanciranje proslav, 

prireditev, obletnic in drugih dejavnosti organizacij 
in društev v Mestni občini Novo mesto za leto 2014

1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto raz-
pisuje sredstva za projekte ter organizacijo različnih do-
godkov na področju širšega družbenega življenja, ki pote-
kajo v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa je so-
financiranje javnih prireditev, proslav, publikacij, obletnic 
različnih društev in organizacij, ki delujejo v Mestni občini 
Novo mesto in praznujejo okrogle obletnice (10, 20, 30 
ali več let kontinuiranega delovanja). Predmet razpisa ni 
sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja.

2. Razpisna področja
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za 

naslednji področji:
a) Javnega poziva za sofinanciranje proslav in prire-

ditev, ki jih župan lahko odobri sredstva do 700,00 EUR 
na podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO Novo mesto 
za leto 2014,

b) Javni poziv za sofinanciranje javnih prireditev in 
obletnic, ki so organizirane v počastitev državnih prazni-
kov, občinskemu prazniku, spominskih dnevov občine, 
pomembnih obletnic občine,

c) Javni poziv za druga društva in organizacije, ki 
je namenjen nevladnim organizacijam, ki ne morejo ka-
didirati na drugih razpisih MO Novo mesto.

3. Cilj razpisa
Namen javnega poziva za sofinanciranju proslav, 

prireditev in projektov na področju družbenega življenja 

v MO Novo mesto je prioritetno finančno podpreti ra-
znovrstne projekte in dogodke, ki niso zajeti ali sofinan-
cirani na podlagi ostalih razpisov Mestne občine Novo 
mesto. Hkrati pa bodo ti dogodki popestrili raznolikost 
ponudbe v občini in sooblikovali proslave ob državnih 
praznikih, občinskih spominskih dnevih, pomembnih 
obletnicah.

Namen razpisa je finančno omogočiti realizacijo 
večjih dogodkov, ki potekajo v veliki dvorani KC Janeza 
Trdine, Športni dvorani Marof, Športni dvorani Leona 
Štuklja ali Teniškem centru Otočec v obliki sofinancira-
nja najema dvorane in potekajo v organizaciji nevladnih 
organizacij.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe (prednostno nevladne organiza-

cije),
– fizične osebe,
– prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan 

na Mestno občino Novo mesto.
Vlagatelj z istim programom ne more kandidirati 

na druge javne razpise ali pozive Mestne občine Novo 
mesto.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Vloge na vseh javnih pozivih bodo obravnavane 

sproti ob prispetju in jih bo obravnavala strokovna ko-
misija ob prispetju z izjemo Javnega poziva za sofinan-
ciranje proslav in prireditev, na katerem župan lahko 
odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena 
Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2014 brez 
strokovne komisije.

Prijavitelji, ki niso oddali popolnih vlog bodo pozvani 
k dopolnitvam.

Mestna občina Novo mesto lahko v primeru na-
knadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že po 
izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali programa 
izvajalca, spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene 
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugo-
tovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne 
realizacija projekta) v letu 2014 razveže že sklenjeno 
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva 
povračilo sredstev.

6. Splošni razpisni kriteriji za javne pozive:
– projekti in programi, ki niso financirani na nobe-

nem od razpisov MO Novo mesto,
– reference izvajalca, katerih dosedanje delovanje 

je opredeljeno po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih 
v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot uspešno,

– odmevnost realiziranih projektov,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo pro-

jekta (reference predlagatelja, tehnična in organizacijska 
usposobljenost, realnost izvedbe projekta),

– prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso 
izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter do-
brodelni projekti,

– programi in projekti promovirajo Mestno občino 
Novo mesto v slovenskem prostoru,

– sodelovanje z Mestno občino Novo mesto,
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen pro-

jekt,
– prijavitelji so kot pogodbene stranke občine izpol-

nili vse obveznosti do Mestne občine Novo mesto (koli-
kor so kandidirali na razpisih MO Novo mesto).

7. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v skupni 

vrednosti znaša 60.000,00 EUR. Na posameznih javnih 
pozivih so naslednje višine razpisanih sredstev:

– javni poziv za sofinanciranje proslav in priredi-
tev v višini 20.000 EUR, župan lahko odobri sredstva 
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do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka o proračunu 
MO Novo mesto za leto 2014,

– javni poziv za sofinanciranje javnih prireditev in 
obletnic, ki so organizirane v počastitev državnih prazni-
kov, občinskemu prazniku, spominskih dnevov občine, 
pomembnih obletnic občine v višini 20.000,00 EUR,

– javni poziv za druga društva in organizacije, ki je 
namenjen tistim nevladnim organizacijam, ki ne morejo 
kadidirati na drugih razpisih MO Novo mesto v višini 
20.000,00 EUR.

8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena prora-
čunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2014.

9. Razpisni rok: razpisni rok se prične 18. 4. 2014 
in traja do porabe proračunskih sredstev v letu 2014.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako posamezno raz-

pisano področje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti v ce-

loti izpolnjene prijavne obrazce, podpisane in ožigosane 
z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpi-
snem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine 
Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi 
s spletne strani občine, www.novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto je dolžna na pisno zah-
tevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagate-
ljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne podatke, ki 
so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloge bo Mestna 
občina Novo mesto sprejemala do porabe razpisanih 
sredstev v letu 2014. Rok za oddajo vlog se prične 
z 18. 4. 2014.

Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna 
občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto 
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne 
odpiraj – prijava na javni poziv – proslave, pokrovi-
teljstva, javne prireditve 2014«. Na hrbtni strani mora 
biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek 
vlagatelja, naslov.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema 
vse razpisne pogoje in kriterije ter vsa določila razpisa 
in razpisne dokumentacije.

12. Izločitev vlog
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog 

iz nadaljnjega postopka izločila vse nepopolne vlo-
ge predlagateljev. Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolni-
tvam nepopolnih vlog jih dopolnijo v roku 5 dni. Kolikor 
vlagatelj vlogo ne dopolni, bo vloga zavržena kot nepo-
polna. Ostale vloge, ki jih župan zavrže so tiste:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po 

svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za 
dajanje informacij in pojasnil po telefonu in elektronskih 
medijih je Sandra Boršić (tel. 07/393-92-53 ali san-
dra.borsic@novomesto.si).

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Vloge bo odpirala pristojni uslužbenec po prejetju, 

ocenjevala pa jih bo strokovna komisija z izjemo Jav-
nega poziva za sofinanciranje proslav in prireditev, na 
katerem župan lahko odobri sredstva do 700,00 EUR na 
podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO Novo mesto za 
leto 2014 brez strokovne komisije.

Občina bo predlagatelje s sklepi obveščala o re-
zultatih javnega poziva najkasneje v tridesetih dneh od 
prejetja vloge.

Občina bo vloge sprejemala do porabe sredstev 
v letu 2014.

Mestna občina Novo mesto

Št. 3528-0003/2014 Ob-2248/14

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Črna na Ko-
roškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07, 79/12) in 
skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) ter določili Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Obči-
na Črna na Koroškem objavlja

drugo javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnega objekta  
»Hotel Črna na Koroškem«

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 
Črna na Koroškem, matična številka: 5883679000, 
davčna številka: SI44743548.

2. Predmet prodaje in opis predmeta, ki se prodaja: 
nepremičnina, ki se prodaja je Hotel Črna na Koroškem, 
Center 153, Črna na Koroškem – objekt (gostinski del in 
hotelski del) v izmeri 1.263 m2.

3. Vrsta pravnega posla: sklenitev kupoprodajne 
pogodbe. Kupoprodajna pogodba mora biti sklenjena 
v roku 15 dni po izbiri kupca. Če izbrani kupec ne pod-
piše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil 
od ponudbe. Prodajalec lahko v takem primeru sklene 
pogodbo z drugim interesentom za nakup.

4. Izhodiščna (izklicna) cena za nepremičnino, ki 
je predmet javne ponudbe je 136.000 €.

Interesent za odkup mora ob oddaji ponudbe za 
nakup plačati varščino v višini 10 % kupnine, preostali 
del kupnine pa mora poravnati najkasneje v 30 dneh od 
sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa.

Položena varščina se izbranemu ponudniku oziro-
ma kupcu všteje v kupnino, neizbranim ponudnikom pa 
bo varščina vrnjena, brez obresti, v roku 15 dni od dneva 
izbire najugodnejšega ponudnika, na njihov osebni ozi-
roma transakcijski račun.

Zemljiško knjižno stanje je urejeno. Predpisane 
davčne dajatve prometa na nepremičnine plača kupec. 
Stroške overitve in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača 
prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu videno 
– kupljeno.

5. Objava javne ponudbe in sodelovanje na jav-
nem zbiranju ponudb: javno zbiranje ponudb se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani 
lastnika.

Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne 
ali fizične osebe.

6. Drugi pogoji za nakup:
a) opravljanje gostinske in prenočitvene dejavnosti 

ter izobraževalne, promocijske, projektne, kulturne in 
druge s turizmom povezane aktivnosti, razvoj zimskega 
in letnega turizma;
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b) nepremičnina se kupuje po načelu »videno-ku-
pljeno«;

c) predmet prodaje je tudi uporabni inventar, ki se 
nahaja v objektu.

7. Vsebina ponudbe: pisna ponudba mora vsebo-
vati:

a) navedbo imena oziroma firme in naslova po-
nudnika, kratko predstavitev ponudnika ter kontaktno 
telefonsko številko;

b) matično številko in davčno številko oziroma ID 
številko za DDV;

c) navedbo predmeta, za katerega se daje ponud-
ba;

d) fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slo-
venije za fizične osebe, izpis iz sodnega registra za 
pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v RS ali 
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, ki ne 
sme biti starejše kot 6 mesecev;

e) potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih v Re-
publiki Sloveniji;

f) izjavo, da je ponudnik seznanjen in da se stri-
nja s pogoji in navedbami v razpisu javnega zbiranja 
ponudb za nakup poslovnega objekta »Hotel Črna na 
Koroškem«;

g) program dejavnosti, ki se bodo odvijale v hotelu;
h) ponujeno ceno;
i) način in rok plačila kupnine;
j) potrdilo o plačani varščini v višini 10 % ponujene 

cene;
k) veljavnost ponudbe, ponudba mora biti veljavna 

najmanj do sklenitve pogodbe.
V primeru, da je kupec iz katere druge države 

Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno po-
trdilo o državljanstvu.

Za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati var-
ščino v višini 10 % ponujene cene na transakcijski račun 
št: 01216-0100010176 do dne, 9. 5. 2014 do 10. ure. 
Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sesta-
vina pravnega posla.

8. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe:
Osnovni kriterij, po katerem se bodo vrednotile po-

nudbe, je:
– najvišja ponujena cena.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših 

ponudb, bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka:
– opravila z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-

gajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila do-

sežena vsaj ocenjena vrednost, javno zbiranje ponudb 
ni uspešno.

O odpiranju ponudb bo sestavljen zapisnik skladno 
z 38. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Zapisnik podpišejo 
člani strokovne komisije.

Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s skle-
pom o izbiri najkasneje v 8 dneh po javnem odpiranju 
ponudb.

Izbran bo tisti ponudnik, ki bo izpolnjeval vse z jav-
nim pozivom določene pogoje in bo ponudil najvišjo 
ceno.

9. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe 
naj ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici na na-
slov Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna 
na Koroškem, s pripisom »Javna ponudba za nakup 
poslovnega objekta Hotel Črna na Koroškem – Ne od-
piraj!«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv 
in naslov ponudnika. Javno zbiranje ponudb je odprto do 
9. 5. 2014 – ponudbe morajo prispeti na Občino Črna na 
Koroškem do 9. 5. 2014 do 12. ure.

10. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo poteka-
lo dne 9. 5. 2014 ob 14. uri in bo javno. Strokovna komi-
sija bo pred obravnavo prispelih ponudb preverila ali so 
bile ponudbe pravočasne in popolne. Strokovna komisija 
bo ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (ne-
pravočasne ponudbe) ali pravočasne vendar nepopolne, 
izločila iz postopka in o tem obvestila ponudnike.

Ne glede na to je ponudbe v skladu s tretjim od-
stavkom 37. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13) mogoče dopolniti, če ponudba 
vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo 
dokumentacijo.

Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni, od preje-
ma poziva za dopolnitev.

Komisija lahko v katerikoli fazi postopka odloči, da 
z vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom čim 
boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.

Prav tako lahko komisija kadarkoli v okviru razpi-
snega roka prekine postopek prodaje ali pogajanja, ne 
da bi zato navedla razloge, pri čemer je dolžna ponu-
dnikom povrniti stroške v višini izkazanih stroškov za 
prevzem razpisne dokumentacije.

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponu-
dnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali katerimkoli 
ponudnikom, je izključena.

Protikorupcijska klavzula:
Prodajalec bo iz postopka izbire izločil ponudni-

ka, pri katerem obstaja utemeljen sum, da je ponudnik 
ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu lastnika 
ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev prodajalca 
v postopku prodaje premoženja, obljubil, ponudil, ali dal 
kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist 
z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali 
odločitev lastnika objekta glede ponudbe pred, med ali 
po izbiri ponudnika. V zvezi z navedenim se upoštevajo 
določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).

11. Obveznost lastnika, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključna pravica 
župana. Občina lahko brez kakršnekoli odškodninske 
odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine ozi-
roma ustavi postopek prodaje objekta, ne da bi za to 
navedla razloge.

12. Ogled objekta je možen ob predhodni najavi.
Podrobnejše informacije dobite pri tajnici občinske 

uprave, Ireni Nagernik, e-pošta: irena.nagernik@crna.si, 
tel. 02/870-48-16 ali 051/349-787.

Občina Črna na Koroškem

Št. 194/2014 Ob-2259/14

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrež-
je 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, 
(v nadaljevanju: Občina), na podlagi 29. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/13), 48. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13) – v nadaljevanju: Uredbe ter Pravilnika o odda-
janju nepremičnega premoženja v najem (Uradne obja-
ve št. 24/09, 13/11 in 4/12) – v nadaljevanju: Pravilnik, 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola 
Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna števil-
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ka: SI16510801, tel. 05/66-00-107, faks 05/66-00-110, 
e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju Občina.

II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
1. Prodajna mesta ob parkirišču gostilne»Jasna« 

na Belvederju:
1A: Del zemljišča s parc. št. 1801, 1787 in 1788, 

vse k.o. Malija, v izmeri do 80 m2, ki predstavlja javno 
površino ob parkirišču gostilne »Jasna« na Belvederju, 
prodajno mesto z namenom prodaje sadja, zelenjave 
in drugih izdelkov lastne pro izvodnje – osem prodajnih 
mest. Izključno lokalno pridelano sadje in zelenjava ter 
drugi lokalno pridelani sezonski pridelki/izdelki. Izklicna 
cena za najem enega prodajnega mesta za celotno ob-
dobje najema je 800 EUR.

Nepremičnine pod točko 1A se oddajo v najem za 
obdobje od 15. 5. 2014 do 31. 10. 2014.

2. Nepremičnina s parc. št. 1275/4, k.o. Izola;
2A: Del zemljišča s parc. št. 1275/4, k.o. Izola, 

v izmeri 40 m2, ki predstavlja del površine s parcelno 
številko 1275/4, k.o. Izola, za obdobje petih let. Nepre-
mičnina se odda za gostinske namene – strežba gostov 
lokala. Letna cena za najem zemljišča, v izmeri 40 m2 
je 1.760,00 EUR.

Nepremičnina pod točko 2A se odda v najem za 
obdobje od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2019.

Na lokacijah, kjer je več prodajnih mest, bo pred-
nost pri izbiri lokacije določena na osnovi največjega 
števila zbranih točk – ponudnik z najvišjim številom 
zbranih točk bo prvi izbiral prodajno mesto za svojo 
dejavnost. Za vsakega izmed posameznih predmetov 
oddaje se odda ponudba posebej, po določeni ceni in 
za izbrano obdobje.

III. Pogoji najema
Izklicna cena v razpisnem postopku je bila določena 

na podlagi opravljene cenitve, ki jo je opravil zapriseženi 
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke ter na pod-
lagi sklepa župana št. 478-246/2013 z dne 10. 4. 2013. 
V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano 
vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/2011), 
DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 10 % izklicne najemnine na naslov: 
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka 
Slovenije podračun št: 01240-0100006381, s pripisom 
»sklic – vplačilo varščine, 3502-119/2014«. Izbranemu 
ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, osta-
lim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Najemnina za najem javne površine se poravna 
v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski račun Ob-
čine Izola št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki 
Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku, je bi-
stvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne 
poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba 
za razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre-
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davč-
ne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne 
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, 
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdr-
ževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stro-
ški zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika. 
Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti 
vinkulirane v korist Občine.

Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varova-
no ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne 
odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na pre-
moženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem 
po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem.

IV. Vsebina ponudbe
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fi-

zične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. 
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija 
obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki 
in s prilogami, kot sledi:

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponud-
be glede na merila ocenjevanja,

– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma iz-
pisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe;

– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih dav-
kih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe,

– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, 
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračun-
skih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih po-
godb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine 
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno 
zemljišče,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– podpisan vzorec pogodbe,
– opis prodajnega programa oziroma dejavnosti, ki 

se bo izvajala na prodajnem mestu,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izho-

diščne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije, podračun št: 
01240-0100006381.

Posebni pogoji:
Prijavitelj na razpisana prodajna mesta/nepremični-

ne pod točko 1A mora nujno priložiti dokazila:
– spisek vseh GERK-ov za določeno kmetijsko go-

spodarstvo, kateri vsebuje popis vseh površin (njiva, 
sadovnjak, oljčnik) in posamičnih kultur v številu dreves 
(njiva-zelenjava, oljke, češnje, fige, slive, breskve, kaki, 
itd.), (dokument izda Upravna enota),

– vpis v registre kmetijskih gospodarstev, (primar-
na pridelava in obrat), (dokument vsem registriranim 
kmetom izda MKO – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
ob registraciji),

– na prodajnem mestu je dovoljena prodaja izključ-
no pridelkov, kateri so navedeni v spisku GERK-ov za 
določeno kmetijsko gospodarstvo.

Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje, določene 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Izbrani najemnik si mora pred začetkom obrato-
vanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.

V. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba 
mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot 
priporočeno pošiljko najpozneje do 5. 5. 2014 (datum 
poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrež-
je 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo 
biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb, 
nepremičnine v najem, maj 2014 – Ne odpiraj«. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov 
ponudnika.

Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe 
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja po-
nudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo 
nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku 
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpi-
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sa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne 
bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane pri-
jave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane 
obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 
30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega pre-
moženja v najem, imenovana s sklepom župana 
št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 7. 5. 
2014 od 15.30 dalje, v sejni sobi – pritličje Občine Izola, 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb 
bo komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zah-
tevana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb pod 
izklicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do Občine 
Izola neporavnane obveznosti ter ponudb, ki ne vsebu-
jejo bistvenih elementov ponudbe (obrazec ponudbe, 
izjave ponudnika, parafirana pogodba, opis programa 
oziroma dejavnosti, ki naj bi se na prodajnem mestu 
izvajal, plačana varščina), komisija ne bo upoštevala. 
Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo 
pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse bistvene 
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo 
(dokazila o pravnem statusu ponudnika, potrdilo Davč-
nega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih). Rok 
za dopolnitev take ponudbe je 5 dni od dneva prejema 
poziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje po-
nudbe ne bo dopolnil v postavljenem roku, komisija te 
ponudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala ter 
bo vlogo zavrgla kot nepopolno.

VII. Merila za ocenitev ponudb
Merili točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma prijaviteljev sta:
– Kvaliteta in zanimivost prodajnega programa ozi-

roma ponudbe na posameznem prodajnem mestu
– Višina ponujene najemnine.
Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim šte-

vilom zbranih točk. Izbranih je toliko prijaviteljev, kolikor 
je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru, 
da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, se 
bodo z njimi opravila pogajanja.

Merila za izbor so podrobneje opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji.

VIII. Postopek po odpiranju ponudb
Strokovne službe Urada za upravljanje z občinskim 

premoženjem, bodo, po prejemu zapisnika komisije, iz-
dale sklep o izboru najemnika. Ponudnik bo s sklepom 
o izbiri obveščen najkasneje v roku desetih dni.

Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponu-
dnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno 
pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v na-
vedenem roku se šteje, da je odstopil od namere za 
sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, 
Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednje-
ga najugodnejšega ponudnika.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala 

določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase 
in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:

– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po javnem 
razpisu,

– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu 
ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: tistega, 
ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremičnine oziro-
ma tistega, ki je dosegel najvišje število točk pri izpolnje-
vanju meril za najugodnejšega ponudnika),

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov 
in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin 
in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina).

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpi-
su izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. 
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem 
posamezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponu-
dnik predložil več ponudb za najem posamezne nepre-
mičnine, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v po-
stopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj 
izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno 
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbi-
ranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od 
obravnavanja prispelih ponudb.

XI. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb 
dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si, 
zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur 
prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sonč-
no nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je 
brezplačna. Dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-00-299 
(Katja Rakar) ali po el. pošti na: katja.rakar@izola.si.

Občina Izola
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Št. 2153-3/2014/4 Ob-2227/14

V register političnih strank se vpiše politična stranka 
Iniciativa za demokratični socializem, s kratico imena 
IDS in s sedežem v Ljub ljani, Miklošičeva cesta 38. 
Znak stranke je zvezda s petimi kraki v dveh odtenkih 
rdeče barve (svetlo rdeča: c: 6, m: 89, y: 100, k: 1; temno 
rdeča: c: 27, m: 91, y: 100, k: 33), znotraj zvezde sta dve 
sklenjeni roki, na desni strani je ime stranke Iniciativa 
za demokratični socializem v črni barvi in pisavi Futura 
TEE Bol con.

Kot zastopnik politične stranke Iniciative za demo-
kratični socializem se v register političnih strank vpiše 
Luka Mesec, roj. 1. 7. 1987, državljan Republike Slove-
nije, s stalnim prebivališčem: Log 73, Železniki.

Matična številka politične stranke je: 4064119000.

 
 
 
 

 svetlo rdeča (c: 6, m: 89, y: 100, k: 1) 
 temno rdeča (c: 27, m: 91, y: 100, k: 33) 

 črna (c: 0, m: 0, y: 0, k: 100) 
  

Št. 2153-2/2009/10 Ob-2250/14

V register političnih strank se pri politični stran-
ki Stranki enakih možnosti Slovenije, s skrajšanim 
imenom SEM Slovenije, s kratico imena SEM-Si in 
s sedežem v Ljub ljani, Dunajska cesta 184a ter z ma-
tično številko: 4010086000, vpiše sprememba statuta 
stranke.

Št. 2153-23/2006/5 Ob-2251/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Naprej Slovenija, s skrajšanim imenom NPS, s krati-
co imena NPS in s sedežem v Ljub ljani, Badjurova 

ulica 3 ter z matično številko: 5982413000, vpiše spre-
memba statuta stranke.

Št. 2153-12/2010/10 Ob-2262/14

V register političnih strank se pri politični stranki Listi 
Toneta Smolnikarja – Za Kamnik, s skrajšanim imenom 
LTS – Za Kamnik in s sedežem v Kamniku, Maistro-
va ulica 18 ter z matično številko: 4023897000, vpiše 
sprememba statuta, sprememba imena v: LTS – Lista za 
Kamnik, sprememba znaka in sprememba zastopnika 
stranke. Znak stranke je sestavljen iz imena stranke »LTS 
– Lista za Kamnik«, pri čemer je v zgornjem delu znaka 
pravokotno polje modre barve (CMYK: C=78, M=35, Y=0, 
K=0), v sredini je znak LTS: črka »L« je zelene barve 
(CMYK: C=55, M=5, Y=100, K=0), črki »TS« sta modre 
barve (CMYK: C=78, M=35, Y=0, K=0), besede »LISTA 
ZA KAMNIK« so v beli barvi na pravokotnem polju zelene 
barve (CMYK: C=55, M=5, Y=100, K=0).

Kot nova zastopnica stranke se vpiše Marija Mo-
šnik, roj. 15. 8. 1954, državljanka Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Golice 14e, Golice.

 
 
 
 

 zelena (CMYK: C=55, M=5, Y=100, K=0) 
 modra (CMYK: C=78, M=35, Y=0, K=0) 

Št. 2153-50/2006/21 Ob-2263/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Izola je naša, s kratico imena IJN in s sedežem v Izoli, 
Pittonijeva ulica 2 ter z matično številko: 1030078000, 
vpiše sprememba zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Bogdan Gerk, 
roj. 27. 6. 1957, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Bazoviška ulica 13, Izola.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-1/2014-10 Ob-1972/14

Statut Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti 
Slovenije, Sindikata delavcev družbe Gradis grad-
beno podjetje Ljub ljana, d.d., Ulica Gradnikove bri-
gade 11, Ljub ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti 
Ljub ljana, Izpostavi Moste – Polje, na podlagi obvestila 
št. 028-16/99 z dne 13. 12. 1999, in je vpisan v eviden-
co statutov sindikatov pod zaporedno številko 86, se 
z dnem 20. 3. 2014 izbriše iz evidence statutov sindi-
katov.

Št. 101-7/2014-3 Ob-2143/14

Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Statut 
SATS – Sindikat aeronavtične tehnične službe, s se-
dežem Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik – Aerodrom, 
sprejeta dne 22. 6. 2000.

Statut iz prvega odstavka se vpiše v evidenco sta-
tutov in pravil sindikatov pri tem organu, pod zaporedno 
številko 213.

Evidence sindikatov
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SV 247/14 Ob-2237/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke mag. Karin Schöffmann z Jesenic, opr. št. 
SV 247/14 z dne 11. 4. 2014, je bila zastavljena nepre-
mičnina z ident. št. 2175-462)-5, stanovanje št. 4, na 
naslovu Cesta maršala Tita 63, 4270 Jesenice, stoječi 
na parc. št. 408/0, k.o. 2175 Jesenice, last zastavitelji-
ce Mete Janc na podlagi notarskega zapisa Menjalne 
pogodbe, prodajne pogodbe in pogodbe o ustanovitvi 
služnostne pravice stanovanja, opr. št. SV 134/14 z dne 
4. 3. 2014, vse v korist osebe z imenom: Banka Spar-
kasse d.d., matična številka: 2211254000, s sedežem 
v Ljub ljani, Cesta v Kleče 15, v zavarovanje denarne 
terjatve 120.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 134/2012 Os-2058/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Domžalah, opr. št. In 134/2012 z dne 5. 7. 2012 in 
rubežnega zapisnika izvršitelja Gorana Ivkovića, opr. 
št. IZV 2012/03609 z dne 18. 2. 2014, je bila nepre-
mičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, dvosobno 
stanovanje št. 21, v izmeri 72,00 m2, na naslovu Ulica 
Matije Tomca 2, Domžale in kletni prostor, v izmeri 
2 m2, na naslovu Matije Tomca 2, Domžale, last dolžni-
ce Frančiške Arnolj, stanujoča Ulica Matije Tomca 2, 
Domžale, zarubljena v korist upnika Sberbank banka 
d.d., Dunajska cesta 128A, Ljub ljana, zaradi izterjave 
14.145,38 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah  

dne 13. 3. 2014

VL 156765/2012 Os-2152/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 156765/2012 z dne 19. 10. 2012, 
v zvezi s sklepom z dne 6. 5. 2013 je bil dne 5. 6. 
2013 opravljen v korist upnika SPL d.d., Frankopan-
ska ul. 18a, Ljub ljana, rubež solastniškega deleža do 
½ nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je 
enosobno stanovanje št. 2, skupne neto tlorisne po-
vršine 62,64 m2 (shramba v kleti 9,20 m2, odprta tera-
sa 22,70 m2), ki se nahaja v pritličju (3. etaža) poslovno 
stanovanjske stavbe, na naslovu Slomškova ulica 27, 
Ljub ljana, last dolžnika Martina Stiplovšek, Slomškova 
ulica 27, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 20. 3. 2014

0814 In 1436/2011 Os-2153/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 74664/2011 z dne 31. 5. 2011, 
v zvezi s sklepom z dne 23. 4. 2013, je bil dne 4. 6. 
2013 opravljen v korist upnika SPL d.d., Frankopanska 
ul. 18a, Ljub ljana, rubež spodaj navedene nepremič-
nine;

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 171731/2011 z dne 17. 11. 2011 
v zvezi s sklepom z dne 30. 9. 2013, je bil dne 5. 6. 2013 
opravljen v korist upnika SPL d.d., Frankopanska ul. 18a, 
Ljub ljana, rubež spodaj navedene nepremičnine;

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 59854/2013 z dne 19. 4. 2013, 
je bil dne 5. 6. 2013 opravljen v korist upnika SPL d.d., 
Frankopanska ul. 18a, Ljub ljana, rubež spodaj navede-
ne nepremičnine;

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 127436/2013 z dne 8. 8. 2013, 
je bil dne 5. 6. 2013 opravljen v korist upnika SPL d.d., 
Frankopanska ul. 18a, Ljub ljana, rubež spodaj navede-
ne nepremičnine;

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 131618/2012 z dne 12. 9. 2012 
v zvezi s sklepom z dne 12. 3. 2013, je bil dne 5. 6. 
2013 opravljen v korist upnika SPL d.d., Frankopanska 
ul. 18a, Ljub ljana, rubež spodaj navedene nepremič-
nine;

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 73294/2012 z dne 28. 5. 2012 
v zvezi s sklepom z dne 12. 3. 2013, je bil dne 5. 6. 
2013 opravljen v korist upnika SPL d.d., Frankopanska 
ul. 18a, Ljub ljana, rubež spodaj navedene nepremič-
nine;

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 47067/2011 z dne 11. 4. 2011 
v zvezi s sklepom z dne 12. 3. 2013, je bil dne 5. 6. 
2013 opravljen v korist upnika SPL d.d., Frankopanska 
ul. 18a, Ljub ljana, rubež spodaj navedene nepremič-
nine:

ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je enosobno sta-
novanje št. 2, skupne neto tlorisne površine 62,64 m2 
(shramba v kleti 9,20 m2, odprta terasa 22,70 m2), ki se 
nahaja v pritličju (3. etaža) poslovno stanovanjske stav-
be na naslovu Slomškova ulica 27, Ljub ljana, last dol-
žnika Martina Stiplovšek, Slomškova ulica 27, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 20. 3. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 86/2012-134 Os-1736/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljice Biljane Suvajac in ostalih v predlogu 
z dne 10. 10. 2013 navedenih predlagateljev, ki jih vse 
zastopa upravnik stavbe DOMO poslovanje z nepremič-
ninami d.o.o., njih pa družba RAZOR d.o.o., Kotnikova 
ulica 33, Ljub ljana, katero zastopa direktorica družbe Bar-
bara Prvinšek Širok zoper nasprotna udeleženca 1. Me-
stna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo zasto-
pa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p.,d.o.o. iz 
Ljub ljane in 2. Giposs Gradbena podjetja Ljub ljana d.o.o., 
Stegne 27, Ljub ljana ter ob udeležbi ostalih udeležencih, 
ki jim je sodišče s sklepom dovolilo udeležbo zaradi vzpo-
stavitve etažne lastnine na stavbi na naslovu Kunaverjeva 
ulica 1 in 3 v Ljub ljani izdalo sklep o začetku vzpostavitve 
listine z naslednjimi podatki:

– identifikacijski znak nepremičnine in podatki 
o vsebini listine: Prodajna pogodba in pogodbo o raz-
družitvi z dne 26. 7. 1999. Predmet pogodbe: razdeljeno 
stanovanje št. 10/06 v večstanovanjski stavbi na naslovu 
Kunaverjeva ulica 1 in 3 v Ljub ljani. ID nepremičnine, 
s katerim je vpisana v kataster stavb: 1738-2190-74,

– oseba, ki jo je izstavila: Magister Franc,
– oseba, v korist katere je izstavljena: Koruza Dra-

go in Darja Zorec,
– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjiž-

ba lastninske pravice: Koruza Drago in Darja Zorec, oba 
Kunaverjeva ulica 1 v Ljub ljani.

Objave sodišč
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej 
navedeni nepremičnini, zlasti:

1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za 
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini 
v njeno korist,

2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za do-
volitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini 
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavlje-
na listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in 
da ima zato v posesti izvirnik te listine,

3. zemljiško knjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško-

knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,
da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem 

listu RS in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. 
Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastnin-
ske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu 
priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz toč-
ke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen pre-
pis listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 26. 2. 2014

N 86/2012-142 Os-1881/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljice Biljane Suvajac in ostalih v predlogu 
z dne 10. 10. 2013 navedenih predlagateljev, ki jih vse za-
stopa upravnik stavbe Domo poslovanje z nepremičnina-
mi d.o.o., njih pa družba Razor d.o.o., Kotnikova ulica 33, 
Ljub ljana, katero zastopa direktorica družbe Barbara Pr-
vinšek Širok, zoper nasprotna udeleženca 1. Mestno ob-
čino Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Odve-
tniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. iz Ljub ljane in 
2. Giposs Gradbena podjetja Ljub ljana d.o.o., Stegne 27, 
Ljub ljana, ter ob udeležbi ostalih udeležencih, ki jim je 
sodišče s sklepom dovolilo udeležbo zaradi vzpostavitve 
etažne lastnine na stavbi na naslovu Kunaverjeva ulica 1 
in 3 v Ljub ljani, izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine 
z naslednjimi podatki:

– identifikacijski znak nepremičnine in podatki 
o vsebini listine: Kupna pogodba št. 77-5633 z dne 
19. 5. 1977. Predmet pogodbe: stanovanje št. 7/11, 
v izmeri 62,50 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu 
Kunaverjeva ulica 1 in 3 v Ljub ljani. ID nepremičnine, 
s katerim je vpisana v kataster stavb: 1738-2190-150,

– oseba, ki jo je izstavila: GIPOSS SOZD, Združeno 
gradbeno podjetje, Dvoržakova 5, Ljub ljana,

– oseba, v korist katere je izstavljena: Marjanca 
Urbas, Moste 8/A, Žirovnica,

– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjiž-
ba lastninske pravice: Prelogar Štefanija, Ljub ljana, Ku-
naverjeva ulica 3.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej 
navedeni nepremičnini, zlasti:

1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za 
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini 
v njeno korist,

2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za do-
volitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini 
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavlje-
na listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in 
da ima zato v posesti izvirnik te listine,

3. zemljiško knjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško-

knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,

da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem 
listu RS in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. 
Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo la-
stninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, 
in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. 
Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma 
vsaj overjen prepis izvirnika, katere vzpostavitev se 
v postopku zahteva.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 27. 2. 2014

N 61/2010 Os-2108/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne la-
stnine na stavbi z naslovom Maribor, Mlinska ulica 28, 
30 in 32, na predlog priglasiteljice Rosvite Schuler, 
Wallischeva ulica 2, Maribor, dne 25. 3. 2014 izdalo 
sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih na-
slovov:

– prodajne pogodbe št. 2/91-B1 z dne 16. 4. 1991 
sklenjene med prodajalcem Gradis TG d.o.o., Gospo-
svetska cesta 29, Maribor, zastopanim po v.d. direktorja 
Branku Kokolu in kupcem Božidarjem Petkom, stanu-
jočim Goce Delčeva 23, Maribor, za poslovni prostor, 
v izmeri 31,23 m², v pritličju v poslovno-stanovanjskem 
objektu B1, na Mlinski ulici v Mariboru na parcelah 
št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890, 
2175/2, vse k.o. Maribor Grad.

– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 6. 1992 sklenjene 
med prodajalcem Božidarjem Petkom, stanujočim Goce 
Delčeva 23, Maribor in kupcem Dušanom Stajnkom, sta-
nujočim Letonjeva 2, Maribor, za poslovni prostor – lokal 
št. TL 2, neto kvadrature 31,23 m², v poslovno-stano-
vanjskem objektu B1, na Mlinski ulici v Mariboru zgraje-
ni na parcelah št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 
1789/2, 1890, 2175/2, vse k.o. Maribor Grad.

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 
navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist Rosvite Schuler.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 25. 3. 2014

Amortizacije

N 65/2014 Os-2127/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani na predlog predla-
gatelja: Hypo leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljub-
ljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marije Bele 
Vatovec iz Ljub ljane, teče nepravdni postopek za razve-
ljavitev menic izdajatelja Grege Herleca s.p., Planina 3, 
Kranj ki ga zastopa odv. Mateja Likozar Rogelj iz Kranja, 
in sicer 8 bianco menic izdajatelja Gostinske storitve 
Grega Herlec s.p. Planina 3, 4000 Kranj, ID št. za DDV: 
SI75790670, izročenih na podlagi pogodbe o finančnem 
leasingu 1313117222 z dne 27. 12. 2006.

Sodišče določa 60-dnevni rok od objave oklica 
v Uradnem listu RS, v katerem morajo sodišču priglasiti 
svoje pravice upravičenci iz navedene listine in v kate-
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rem se lahko ugovarja zoper predlog za razveljavitev 
listine. Sodišče poziva, da naj se v istem roku listina 
(menica) predloži sodišču. Če listina v navedenem roku 
ne bo predložena, bo razveljavljena.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 31. 3. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 36/2014 Os-1908/14

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku 
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Ma-
rije Kofalt, Kal 15, Semič, ki jo zastopa Luka Jukič, od-
vetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani dediči 
po pok. Neži Stariha, nazadnje stanujoči Kal 24, Semič, 
zaradi priznanja lastninske pravice pcto 600,00 EUR, 
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v na-
daljevanju: ZPP), dne 7. 3. 2014 postavilo začasnega 
zastopnika neznano kje živečim dedičem po pokojni 
Neži Stariha, nazadnje stanujoči Kal 24, Semič.

Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznano kje živeče dediče po pok. Neži Sta-
riha, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne 
bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 7. 3. 2014

P 16/2014 Os-2015/14

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku 
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Jan-
ka Radovič, Preloka 9, Vinica, ki ga zastopa Alojz Polj-
šak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani 
dediči po pok. Radovič Janku, nazadnje stanujočem 
Preloka 46, Vinica, zaradi ugotovitve lastninske pravice 
pcto 200,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 7. 3. 2014 postavilo 
začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega 
bivališča po pok. Janku Radoviču, nazadnje stanujoče-
mu Preloka 46, Vinica.

Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črno-
mlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznane dediče neznanega bivališča po pok.. 
Janku Radoviču, nazadnje stanujočemu Preloka 46, 
Vinica, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec 
ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ 
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 7. 3. 2014

P 12/2014 Os-2016/14

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodni-
ku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: 
Amalija Peterlin, Vinogradniška cesta 31, Metlika, ki jo 
zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper tože-
no stranko: 1. neznani dediči po pok. Danetu Popovi-
ču, nazadnje stanujočem Malinci 12, Radatoviči, zaradi 

ugotovitve lastninske pravice pcto 450,00 €, v smislu 
člena 82 Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju 
ZPP), dne 7. 3. 2014 postavilo začasnega zastopnika 
neznanim dedičem neznanega bivališča po pok. Danetu 
Popoviču, nazadnje stanujočemu na naslovu Malinci 12, 
Radatoviči.

Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črno-
mlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznane dediče neznanega bivališča po pok. 
Danetu Popoviču, nazadnje stanujočemu na naslovu 
Malinci 12, Radatoviči, do takrat, dokler le-ti ali njihov 
pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma 
dokler organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne 
sporoči, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 7. 3. 2014

P 19/2014 Os-2017/14

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodni-
ku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke 
Marjana Stariha, Kajuhova ulica 10, Celje, ki ga zastopa 
Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko 
neznani dediči po pok. Starihi Mariji, nazadnje stanujoča 
Brstovec 2, Semič, zaradi ugotovitve lastninske pravice 
pcto 500,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 7. 3. 2014 postavilo 
začasnega zastopnika Neznanim dedičem neznanega 
bivališča po pok. Mariji Stariha, nazadnje stanujoči na 
naslovu Brstovec 2, Semič.

Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črno-
mlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke Neznane dediče neznanega bivališča po pok. 
Mariji Stariha, nazadnje stanujoči na naslovu Brstovec 2, 
Semič, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne 
bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ pri-
stojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 7. 3. 2014

P 39/2014 Os-2200/14

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku 
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Stan-
ke Nemanič, Božakovo 25, Metlika, ki jo zastopa Luka 
Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko 1. ne-
znani dediči po pok. Težak Bari, nazadnje stan. Bra-
šljevica 39, Kašt., R Hrvaška, 2. neznani dediči po pok. 
Težak Marku, nazadnje stan. Brašljevica 39, Kašt., R Hr-
vaška in 3. neznani dediči po pok. Težak Martinu, naza-
dnje stan. Brašljevica 39, Kašt., R Hrvaška, zaradi pri-
znanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, 
pcto 1.200,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 24. marca 2014 
postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem po 
pok. Težak Bari, nazadnje stan. Brašljevica 39, Kašt., 
R Hrvaška, neznanim dedičem po pok. Težak Marku, 
nazadnje stan. Brašljevica 39, Kašt, R Hrvaška in ne-
znanim dedičem po pok. Težak Martinu, nazadnje stan. 
Brašljevica 39, Kašt., R Hrvaška.

Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznani dediči po pok. Težak Bari, nazadnje 
stan. Brašljevica 39, Kašt., R Hrvaška, neznani dediči 
po pok. Težak Marku, nazadnje stan. Brašljevica 39, 
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Kašt, R Hrvaška in neznani dediči po pok. Težak Mar-
tinu, nazadnje stan. Brašljevica 39, Kašt., R Hrvaška, 
do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo 
nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristo-
jen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da jim je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 24. 3. 2014

I 183/2013 Os-1696/14

Okrajno sodišče v Kamniku je po okrajni sodnici 
Heleni Mejač v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, 
preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Du-
najska cesta 21, Ljub ljana, zoper dolžnika Toni Lustek, 
Ljub ljanska 4d, Kamnik, zaradi izterjave 2.823,66 EUR 
s pp sklenilo:

dolžniku Lustek Toniju, Ljub ljanska c. 4/d, Kamnik 
(sedaj neznanega bivališča) se postavi začasni zasto-
pnik, odvetnica Polona Rizman, Glavni trg 12, Kamnik.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastop-
nika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kamniku  
dne 11. 2. 2014

VL 60083/2013 Os-2048/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T 2 Druž-
ba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komuni-
kacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljub ljana, proti 
dolžnici Novaliji Dorić, Rudarska cesta 26, Kisovec, ki 
jo zastopa zak. zast. odv. Danijel Brtoncelj, Kešetovo 1, 
Trbovlje, zaradi izterjave 2.166,88 EUR, sklenilo:

dolžnici Novaliji Dorić, Rudarska cesta 26, Kisovec, 
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. Danijel 
Brtoncelj, Kešetovo 1, Trbovlje.

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 24. 3. 2014

VL 179835/2013 Os-2080/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Hypo 
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljub ljana, 
ki ga zastopa odvetnik David Gradišek, Glavni trg 20, 
Kranj, proti dolžniku Fabianu Fischer, Peter Rosegger 
Str. 1, Fürstenfeldbruck, ki ga zastopa odv. Tadej Kova-
čič, Pražakova 6, Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 
3.210,13 EUR, sklenilo:

dolžniku Fabianu Fischer, Peter Rosegger Str.1, 
Fürstenfeldbruck se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tadej 
Kovačič, Pražakova 6, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 13. 3. 2014

II P 149/2012 Os-2118/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici mag. Maji 
Pšeničnik, v pravdni zadevi tožeče stranke SB Invest, 
družba za izterjavo in upravljanje terjatev, d.o.o., Cesta 
gradenj 1, Vrhnika, ki jo zastopa Matej Vovko, odvetnik 
v Ljub ljani, zoper toženi stranki: 1. Miroslava Galić, ne-
znanega bivališča (prej: Travniška ulica 12, Ljub ljana) 
in 2. Denisa Galič, neznanega bivališča (prej: Travniška 
ulica 12, Ljub ljana), zaradi plačila 5.231,00 EUR dne 
25. 3. 2014 sklenilo:

toženi stranki: 1. Miroslavu Galić, neznanega bi-
vališča in 2. Denisu Galič, neznanega bivališča, se 
postavi začasni zastopnik odvetnik Andrej Razdrih, Ce-
lovška 30, Ljub ljana, ki bo zastopal toženo stranko v tem 
postopku.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika, toženi stranki pa bo zastopal od dneva postavi-
tve dalje, dokler toženi stranki ali njun pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 25. 3. 2014

N 19/2013 Os-2130/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici svetnici 
Valeriji Polanec v nepravdni zadevi predlagateljice Hypo 
Alpe Adria Bank d.d., Dunajska 117, Ljub ljana, ki jo za-
stopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz 
Ljub ljane zoper nasprotnega udeleženca Ivana Štefek, 
Blatna Brezovica 78, 1360 Vrhnika, zaradi predloga za 
odprtje sefa in sodni depozit, s sklepom z dne 31. 3. 
2014 nasprotnemu udeležencu Ivanu Štefeku na pod-
lagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona 
o nepravdnem postopku, postavilo začasno zastopnico, 
odvetnico Barbaro Krištof Lučovnik, Čufarjeva 3, Ljub-
ljana, ker je navedeni nasprotni udeleženec neznanega 
prebivališča in nima pooblaščenca, po navedbah predla-
gateljice pa naj bi se nahajal v tujini.

Začasna zastopnica bo Ivana Štefeka zastopala 
vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 31. 3. 2014

VL 121793/2013 Os-2149/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni odde-
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upni-
ka Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartin-
ska cesta 134b, Ljub ljana, ki jo zastopa odv. Alenka 
Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžnici Luciji 
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Krajnik, Šarhova ulica 26, Ljub ljana, ki jo zastopa odv. 
Darja Karlin, Dalmatinova 2, Ljub ljana, zaradi izterja-
ve 752,27 EUR, sklenilo:

dolžnici Luciji Krajnik, Šarhova ulica 26, 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. Lucija 
Kovač, Šmartinska cesta 130, 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 11. 2. 2014

VL 4241/2014 Os-2202/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni odde-
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika 
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134B, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Lipovec Bran-
ko – odvetnik, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dol-
žniku Niku Čerin, Planina 60, Planina, ki ga zastopa 
odv. Uroš Milost, Ljub ljanska cesta 5a, Postojna, zaradi 
izterjave 574,40 EUR, sklenilo:

dolžniku Niku Čerin, Planina 60, Planin, ase na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Uroš Mi-
lost.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 3. 4. 2014

IV P 294/2013 Os-1958/14

Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni zade-
vi opr. št. IV P 294/2013 tožeče stranke Anice Zupančič, 
ki jo zastopa Jurij Gros, odvetnik v Trebnjem, zoper to-
ženo stranko Xhevata Kabashija, neznanega prebivali-
šča, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku toženi stranki zaradi nezmožnosti vročitve sodnih 
pisanj postavilo začasnega zastopnika odvetnika Marka 
Štamcarja, Novi trg 11, Novo mesto.

Začasni zastopnik bo zastopal interese tožene 
stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugoto-
vi njeno prebivališče oziroma dokler tožena stranka ali 
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu  
dne 18. 3. 2014

P 9/2014 Os-1909/14

Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št. 
P 9/2014 z dne 13. 3. 2014 toženi stranki neznani de-
diči po pok. Antoniji Ilijaš, roj. Rudman, Spodnje Vodale 
št. 27, p. Tržišče, postavilo začasno zastopnico Alenko 
Mirt, univ. dipl. prav., Jablanica 29/a, p. Boštanj.

Začasna zastopnica je bila postavljena na podlagi 
82. člena ZPP, ki določa, da sodišče postavi začasnega 
zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, 
pa tožena stranka nima pooblaščenca.

Začasna zastopnica bo toženo stranko zastopala 
v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici  
dne 17. 3. 2014

D 208/2013 Os-1782/14

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici je po sodnici Ireni 
Mohorko Hernja, v zapuščinskem postopku po po-
kojnem Jožefu Zdolšku, roj. 5. 1. 1918, sinu Jožefa, 
umrlem dne 18. 10. 1919, drž. Jugoslavije, samskem, 
nazadnje stanujočem Vrhole pri Laporju 70, Laporje, 
o postavitvi začasne zastopnice dedinji Frančiški Ko-
lačko, sklenilo:

dedinji Frančiški Kolačko, roj. 17. 1. 1935, stan. 168 
Princes Highway, Hallam 3803, VIC Australien, Avstra-
lija, se na podlagi 3. točke prvega odstavka 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) v zvezi s 5. točko drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), 
postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Ljubi-
ca Kočnik-Jug, Partizanska cesta 23, Maribor.

Zakonita zastopnica ima v zapuščinskem postopku 
D 208/2013 Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice 
in dolžnosti ima od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici  
dne 13. 3. 2014

N 4/2013 Os-2107/14

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici 
Tatjani Lipušček v nepravdni zadevi predlagatelja Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in pro-
stor, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljub-
ljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, zoper 
nasprotno udeleženko Andrijano Butturini, Loc. Salle-
to 9, Dogna, Udine, Italija, zaradi določitve odškodnine, 
na podlagi določil prvega odstavka in 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, 
ki se v nepravdnem postopku uporablja na podlagi do-
ločila 37. člena Zakona o nepravdnem postopku – ZNP, 
nasprotni udeleženki Andrijani Butturini za začasno za-
stopnico postavilo Kati Mininčič, odvetnico v Solkanu, 
Med ogradami 3.

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno ude-
leženko v tej nepravdni zadevi vse do takrat, dokler 
nasprotna udeleženka sama ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da ji je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Tolminu  
dne 30. 1. 2014

P 1/2014 Os-2146/14

Okrajno sodišče v Trebnjem je po okrajni sodnici 
Evi Grein, v pravdni zadevi tožeče stranke Markeljc Izi-
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dorja, Straža 2, Šentrupert, ki ga zastopa odvetnik Jurij 
Gros iz Trebnjega, zoper toženo stranko Šuler Marijo, 
neznanega bivališča v Ameriki, zaradi pridobitve lastnin-
ske pravice s priposestvovanjem, pcto 1.500,00 EUR, 
dne 24. 2. 2014, sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stranke se ime-
nuje odvetnik Alojz Bandelj iz Trebnjega, Gubčeva 9.

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 24. 3. 2014

Oklici dedičem

D 513/2010 Os-1350/13

Zapuščinska zadeva po pok. Buzzai Giovanni, po-
ročeni Marinelli (Marenelli Ivana, rojena Bucaj), rojeni 
22. 8. 1903, nazadnje stanujoči v Milanu, R Italija, umrli 
6. 6. 1978.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bi-
stra Podgornik Tonella, Dekani 209/a, 6271 Dekani, 
tel. 00386-51-345-030.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 24. 1. 2013

D 417/2013 Os-2077/14

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojnem Josefu Rebolu, roj. 27. 4. 1890, 
državljanu RS, umrlem 28. 4. 1960, z neznanim zadnjim 
prebivališčem. Zapustnik je bil razglašen za mrtvega na 
podlagi sklepa tukajšnjega sodišča, opr. št. N 32/2009 
z dne 10. 9. 2012.

Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo de-
dovanje na podlagi zakona. K dedovanju so kot dediči 
I. dednega reda poklicani zapustnikova žena in otroci, 
oziroma njihovi potomci. Če teh ni, so k dedovanju pokli-
cani dediči II. dednega reda (bratje in sestre zapustnika 
oziroma njihovi potomci), če pa tudi teh ni, dediči III. 
dednega reda (zapustnikovi strici in tete oziroma njihovi 
potomci).

Po podatkih rojstne matične knjige Podbrezje je za-
pustnik sin Valentina Rebola in Helene, rojene Ankerst, 
njegova teta pa je Marija Torč, roj. 9. 4. 1841, umrla 
dne 22. 2. 1916 v kraju Podbrezje, Britof 22. Podatki 
o morebitnih potomcih zapustnika ter drugih sorodnikih 
sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi določbe 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kranju  
dne 17. 2. 2014

D 18/2013 Os-1770/14

Marija Jakac, rojena 4. 6. 1950, stanujoča Prega-
ra 40, je dne 7. 12. 2012 umrla in ni zapustila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega 
oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/A, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 6. 3. 2014

II D 3614/2010 Os-1509/14

V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Hafner, opr. 
št. II D 3614/2010, hčeri Josipa Novaka, rojeni 4. 12. 
1920, umrli 13. 7. 2010, nazadnje stanujoči na naslovu 
Ulica bratov Babnik 16, Ljub ljana, državljanki Republike 
Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.

Zapustnica je imela ob smrti hči Jožefo Rupar, roj. 
1. 12. 1942, ter sina Marcela Goriupa, roj. 24. 2. 1946, 
ki pa sta se dedovanju po pokojni odpovedala. Zapustni-
ca je bila hči Josipa Novaka, roj. 19. 12. 1892, umrlega 
15. 8. 1941, ter Marije Novak, roj. 16. 4. 1897, umrle 
21. 10. 1953. Zapustnica je imela dva brata, in sicer 
Cirila Novaka, roj. 10. 6. 1922, umrlega 19. 3. 1960, in 
Josipa Novaka, roj. 28. 4. 1932, umrlega 25. 9. 1961.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki o osebah, ki bi 
prišle v poštev kot zapustničini zakoniti dediči, na pod-
lagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zako-
na, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 7. 2. 2014

D 119/2014 Os-2165/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po dne 8. 1. 1936 umrlem Bratuž Antonu, pok. 
Andreja, roj. 26. 3. 1855, z zadnjim stalnim prebivali-
ščem Čepovan 64/69.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-

nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 2. 4. 2014

D 470/2002 Os-2055/14

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Marii Kubricht, roj. Novak, upokojenki, 
roj. 12. 8. 1895, državljanki FLRJ in SRS, samski, umrli 
13. 9. 1987, nazadnje stan. Avstrija, Wien, Czerningas-
se 19.

Pokojnica je napravila oporoki. Ker se ne ve, ali je 
kaj pokojničinih dedičev, ki bi bili poklicani k dedovanju 
na podlagi zakona in, ker ni bilo mogoče ugotoviti oseb-
nih podatkov za volilojemnike Dechanta Volk, dr. Rösler, 
Emo Murko in Ditmara Pinz, sodišče na podlagi prvega 
in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine na podlagi zakona ter zgoraj navede-
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ne volilojemnike oziroma v primeru, da so le-ti že umrli, 
njihove dediče, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave tega okli-
ca ne bo zglasil noben dedič oziroma zgoraj navedeni 
volilojemniki oziroma njihovi dediči, bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 25. 3. 2014

D 26/2014 Os-1740/14

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 5. 12. 2013 umrlem Šavs Janezu, rojenem dne 
24. 3. 1938, nazadnje stanujočem Slatna 11, Begunje 
na Gorenjskem.

Sodišču niso znani zakoniti dediči zapustnika, da 
bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma jih 
pozvalo, da podajo dedne izjave glede sprejema za-
puščine.

Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika poziva-
mo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo 
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka 
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma iz-
dalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 4. 3. 2014

D 221/2013 Os-1699/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Ivani Čehovin, pok. Janeza, roj. 20. 10. 1923, državljanki 
Slovenije, ki je umrla dne 20. 4. 2013, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Senožeče 47, 6224 Senožeče.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapu-
stničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebi-
tne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 28. 2. 2014

D 265/2013 Os-1808/14

Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je v teku 
zapuščinski postopek po pokojni Antoniji Lužar, hčeri 
Antona Sagadina, rojeni 1. 12. 1919, državljanki Repu-
blike Slovenije, vdovi, umrli dne 7. 9. 2013, nazadnje 
stanujoči Hošnica 58, Laporje.

Ker se ne ve ali je kaj pokojničinih sorodnikov, 
ki bi bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona kot 
dediči drugega ali tretjega dednega reda, saj pokojna 
ni naredila oporoke, sodišče na podlagi prvega in dru-
gega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), 
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski naslovnega 
sodišča.

Če se po preteku enega leta od objave oklica na 
sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici  
dne 10. 3. 2014

Oklici pogrešanih

N 3/2012 Os-2144/14

Okrajno sodišče v Brežicah na predlog predlagate-
ljice Anice Gorišek-Videnič, stan. Velike Malence 7a, Kr-
ška vas, vodi nepravdni postopek razglasitve pogrešane 
Matilde Gorišek, poročene Mihelič, za mrtvo.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je bila 
Matilda Gorišek, poročena Mihelič, rojena 5. 3. 1905 
v Arnovem selu, o njeni smrti listinskega dokaza ni. Po 
prvi svetovni vojni se je odselila v Ameriko, bivališče 
neznano, in po ustnem izročilu tam pred letom 1950 
tudi umrla.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane, da to sporočijo sodišču v treh mesecih 
od objave tega oklica, sicer bo sodišče, po preteku tega 
roka, pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Brežicah  
dne 1. 4. 2014

N 101/2012 Os-2021/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Alenki 
Gerk Ljubič, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka: 
Društvo Fined, Pregara št. 2a, Gračišče, ki ga zastopa 
poobl. Ana Bošković, zoper nasprotnega udeleženca 
Elio Markežič, z zadnjim znanim prebivališčem Pre-
gara št. 35, Gračišče, nato neznanega bivališča, ki ga 
zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič, 
zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeležen-
ca za mrtvega, po naroku, opravljenem dne 5. 3. 2014, 
sklenilo:

Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega 
udeleženca Eliasa (Elia) Markežiča, roj. dne 2. 2. 1916 
v Pregari št. 35, z zadnjim znanim prebivališčem Prega-
ra št. 35, nato neznanega bivališča, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se 
poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku 
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 5. 3. 2014

N 16/2014 Os-2167/14

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predla-
gateljice Rozalije Varga, Kapca, Gornja ulica 16, v teku 
postopek za razglasitev za mrtvega pogrešanega Janez 
Varga, rojen 10. 3. 1920 v Lendavi, sina Janeza in Vikto-
rije Varga, sedaj neznanega bivališča v ZDA.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, naj to javijo Okrajnemu 
sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega okli-
ca, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Lendavi  
dne 3. 4. 2014

N 1/2014 Os-2180/14

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o raz-
glasitvi pogrešanega Petra Murglja, roj. 1. 2. 1941, Ko-
rita 10, Dobrnič, za mrtvega.

Sodišče poziva Petra Murglja, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju in smrti, 



Stran 1178 / Št. 27 / 18. 4. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo pogrešani po poteku tega roka razglašen 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 4. 4. 2014

Kolektivni delovni spori

X Pd 71/2014 Os-2272/14

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ura-
dni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stran-
ke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlaga-
teljem Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev, RTV 
Javni zavod, Ljub ljana, Kolodvorska ul. 2, Ljub ljana in 
nasprotnim udeležencem: Volilna komisija RTV Slove-
nija, Kolodvorska ul. 2, Ljub ljana.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udelež-
bo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem 
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku 
s pisno vlogo.

Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 6. 6. 
2014 ob 9. uri, v sobi št. 3/I nadstropje Delovnega in so-
cialnega sodišča v Ljub ljani, Resljeva ul. 14, Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 11. 4. 2014.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani  
dne 11. 4. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Amon Damjana, Virštanj 61, Podčetrtek, zavaro-
valno polico, št. 50500042583, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gne-333492

Bedžet Musliji, Šutna 4, Kamnik, zavarovalno poli-
co, št. 50500077436, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnf-333491

Breznik Helena, Podgorje 52A, Podgorje pri Slovenj 
Gradcu, zavarovalno polico, št. 50500046116, izdala 
zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnn-333483

Burnik Tjaša, Tržaška cesta 14, Ljub ljana, zavaro-
valno polico, št. 50500001158, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnn-333508

Došen Gorana, Cesta XVII/28, Vrhovci, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 50500113779, izdala zavaroval-
nica Adriatic d.o.o. gnp-333506

Došen Igor, Cesta XVII/28, Vrhovci, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 50500004115, izdala zavarovalnica 
Adriatic d.o.o. gno-333507

Horvat Nejc, Senožeti 51B, Dol pri Ljub ljani, zava-
rovalno polico, št. 50500109378, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnh-333489

Hostnikar Maja, Kersnikova 1, Velenje, zavarovalno 
polico, št. 70000024582, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gnt-333477

Janžekovič Marjan, Dornavska cesta 21, Ptuj, za-
varovalno polico, št. 50500127371, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnl-333485

Krulič Jože, Zgornje gorje 78, Zgornje Gorje, zava-
rovalno polico, št. 50500091452, izdala zavarovalnica 
AS. gny-333497

Krulič Jože, Zgornje gorje 78, Zgornje Gorje, zava-
rovalno polico, št. 70000012359, izdala zavarovalnica 
AS. gnx-333498

Lipec Vida, Cesta 9. avgusta 79, Zagorje ob Savi, 
zavarovalno polico, št. 50500000778, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d. gng-333490

Moškon Jernej, Koprivnica 15A, Koprivnica, zavaro-
valno polico, št. 50500064375, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnd-333518

Oblak Aleš, Tabor 5, Ljub ljana, zavarovalno polico, 
št. 11.008.008, izdala zavarovalnica Grawe Zavaroval-
nica, d.d. gnb-333495

Razboršek Jaroslav, Mekotnjak 13A, Ljutomer, za-
varovalno polico, št. 50500116084, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gni-333488

Repnik Marko, Troblje 39A, Slovenj Gradec, zava-
rovalno polico, št. 50500030861, izdala zavarovalnica 
Slovenica Življenje. gnm-333484

Srhoj Dejan, Jakopičeva 13, Ljub ljana, zavarovalno 
polico, št. 50500086223, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica d.d. gne-333517

Švara Robert, Velika čolnarska ulica 19A, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 50500082152, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gnz-333496

Vidic Igor, Klavčičeva ulica 10, Kamnik, zavarovalno 
polico, št. 41601005904, izdala zavarovalnica KD Galili-
eo - Fond polica. gnk-333486

Preklici

Vrtin Alojz, Kočevje 21, Črnomelj, zavarovalno poli-
co, št. 50500114625, izdala zavarovalnica KD Življenje 
d.d. gny-333522

Žujić Slavica, Udarniška ulica 4, Štore, zavarovalno 
polico, št. 50500084596, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gns-333503

Spričevala preklicujejo

Mujkič Petra, Frankopanova ulica 12, Maribor, in-
deks, št. 11060148, izdala Zdravstvena fakulteta, Ljub-
ljana. gnq-333480

Muršić Marina, Ljubeljska ulica 23, Ljub ljana, diplo-
mo univerzitetna diplomirana literarna komparativistka 
in sociologinja kulture, izdano na ime Marina Muršič. 
gnw-333499

Slekovec Milena, Selišči 19, Sveti Jurij ob Ščavnici, 
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Kapela, izdano leta 
1984, izdano na ime Grager. gnu-333476

Somer Grujčič Slavica, Ulica heroja Nandeta 54, 
Maribor, diplome Visoke zdravstvene šole Maribor, iz-
dane leta 1999, objavljenega v Ur. l. RS, št. 45/08, pod 
oznako GNX-293373. gnx-333523

Drugo preklicujejo

ARHSOL, d.o.o., Sončna ulica 1, Loče pri Polj-
čanah, deklaracijo za pro izvodno napravo MFE MO-
TALN - Arhsol, številka 135-05-0299/0335/2010-1, iz-
dajateljica Javna agencija RS za energijo, Maribor. 
gnl-333510

Avtoprevozništvo Stele Matjaž d.o.o., Praprotna Po-
lica 32, Cerklje na Gorenjskem, licenco, številka YV2A-
P40A36B416109, GE006039/05190/020, registrska šte-
vilka KR-T2-470. gnc-333519

Bedenik Janez, Kočice 25, Žetale, dovoljenje za 
upravljanje viličarja, številka potrdila 1152, datum izdaje 
20. 4. 1995. gno-333482

Brezovnik Danilo s. p., Legen 55B, Šmartno 
pri Slov.Gradcu, potrdili za voznika Ivana Vukajlo-
vić, št. 009700-AD 59-2-6648/2012, 009700-SŠD 
59-2-383/2013, veljavni do 31. 12. 2012, 14. 4. 2014, 
izdajateljica Obrtna zbornica, izdani leta 2012 in 2013. 
gnu-333501

Denčič Dragan, Kocbekova cesta 8, Ljubečna, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500036060001, iz-
dajatelj Cetis d.d. gnr-333479

Dober dan Rogaška Jože Flucher s.p., Kidričeva 
ulica 14, Rogaška Slatina, licenco, številka 000527/19, 
registrska številka CE RR 697. gnt-333481

Grabrijan Andrej, Cesta bratstva in enotnosti 32, 
Metlika, izkaznico vojnega veterana, številka 0009353, 
izdajateljica Upravna enota Metlika. gnr-333504

Hajšek Karmen, Ložnica 27 c, Makole, študentsko 
izkaznico, št. 31120038, izdala Fakulteta za farmacijo 
Ljub ljana. gnv-333525
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Jokič Miodrag, Frankovo naselje 175, Škofja Loka, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007678001, 
izdajatelj Cetis d.d. gnk-333511

Lenič Miro, Ruperče 70A, Pernica, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500029127000, izdajatelj Cetis 
d.d. gnt-333502

Mazreku Ruzhdi, Veliko Žablje 60, Dobravlje, potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano pri Ministr-
stvu za promet, leta 2006. gnu-333526

Nagode Dolores, Vrhovci, Cesta II/2, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 01006153, izdala Pedagoška fa-
kulteta, Ljub ljana. gns-333478

Nikolić Miodrag, Kozlarjeva pot 16, Ljub ljana, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500000892001. 
gnh-333514

Petrič prevozi d.o.o., Dolenjska cesta 403, Škofljica, 
licenco, številka 012719, veljavna do 7. 5. 2017, za vozilo 
opel vivaro, registrska številka LJ-CP 153. gnd-333493

Pristopec Rudi, Blatna Brezovica 7, Vrhnika, certi-
fikat za NPK varnostnik št. C188/2006, izdan dne 23. 6. 
2006, izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega 
varovanja. gnj-333487

PSG Leljak Zdenko s.p., Pod gradom 19, Laško, iz-
vod licence 009672/003, registrska številka CE UD-852. 
gnq-333509

Radivojević Darko, Vojvode Putnika 94, 18420 
Blace, Republika Srbija, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500021644003. gnc-333494

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davč-
na uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 
Ljubljana, službeno izkaznico in značko pooblaščene 
uradne osebe: Koštrun Ivan, Davčni urad Celje, delov-

no mesto višji davčni inšpektor; pod registrsko številko: 
01631, izdano dne 30. 1. 2006. Ob-2286/14

Šabić Jasmin, Tbilisijska 48, Ljub ljana, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500036498000. gnf-333516

TEAMŠPED d.o.o., Cesta Andreja Bi-
tenca 68, Ljub ljana, licenco skupnosti za kamion št. 
GE 006699/06254/001, reg. št. LJ CS-304, izdala GZS. 
gnw-333524

Tolimir Zvezdan, Goriška ulica 1, Celje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500024880000, izdajatelj 
Cetis d.d. gnq-333505

Transport Praper d.o.o., Zgornji Kraj 11, Prevalje, 
licenco, izvod GE004869/06038/006, registrska številka 
SG DZ-858. gnv-333500

TURBULENCA d.o.o., Gotska ulica 16, Ljub ljana, 
nacionalno licenco št. G0004617/06408/764, za avto 
taksi prevoze z veljavnostjo do 25. 5. 2017. gnj-333512

TURBULENCA d.o.o., Gotska ulica 16, Ljub-
ljana, izvod licence št. G0004617/06408/76/001, za 
vozilo z reg. oznako LJ-69-8VX in izvod licence št. 
G0004617/06408/76/001, za vozilo z reg. oznako 
LJ-AU-049. gni-333513

Unuk Franc s.p., Podova 63, Rače, licenco, šte-
vilka 012627/006, za vozilo volvo, registrska številka MB 
H7-45D. gnb-333520

Unuk Franc s.p., Podova 63, Rače, potrdilo za 
voznika Zorana Ristič, veljavno od 5. 8. 2011 do 26. 2. 
2013, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica, šte-
vilka 008762/MJ74-2-3293/2011. gnz-333521

Upelj Rok, Kresniške Poljane 54, Kresnice, študent-
sko izkaznico, št. 20060367, izdala Pravna fakulteta. 
gng-333515
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