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Št. 354-0011/2014 Ob-2457/14

Podaljšanje roka
za oddajo prijave

Na podlagi določila 36. člena Zakona o gospodar-
skih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) 
objavljajo Občina Bled, Občina Železniki in Občina Ško-
fja Loka, podaljšanje roka za oddajo prijave za javni 
razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Bled, 
Občini Železniki in Občini Škofja Loka.

Naročniki Občina Bled, Občina Škofja Loka in Obči-
na Železniki podaljšujejo rok za oddajo prijave za pred-
metni javni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
dne 11. 4. 2014, in sicer se prvotni rok za oddajo prijave 
z 12. 5. 2014 do 11. ure podaljšuje do 21. 5. 2014 do 
11. ure.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 21. 5. 2014 
do 11. ure.

Občina Bled  
Občina Železniki  

Občina Škofja Loka

 Ob-2461/14

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11), 66.b člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 
22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), 
550. člena Energetskega zakona – EZ-1 (Uradni list 
RS, št. 17/14), Uredbe o zagotavljanju prihrankov ener-
gije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 
in 57/11) in Programa E3URE – 2014 potrjenega dne 
22. 11. 2013 – programa velikega zavezanca za za-
gotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
za leto 2014, ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 in 3/13), E 3, d.o.o. objavlja

javni razpis E3URE-2014-2
za nepovratne finančne spodbude  

za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije  
pri končnih odjemalcih

1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovra-
tne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa 
in v skladu z uredbo: E 3, Energetika, Ekologija, Eko-
nomija, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, 
v nadaljevanju: sofinancer.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi 
odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12 in 
94/12 – ZDoh-2L; v nadaljevanju: EZ), 550. člen Ener-
getskega zakona – EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14), 
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nada-
ljevanju: uredba), Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 3/13; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za iz-
vrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; v nadaljevanju: 
Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), shema »de mi-
nimis«, »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije – svetovalne storitve (št. pri-
glasitve M001-5186773-2007), shema državne pomoči 
»Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovlji-
vih virov energije – regionalna pomoč«, št. priglasitve 
SA.34281 (2012/X) in Program E3URE – 2014, program 
velikega zavezanca za zagotavljanje prihrankov energije 
pri končnih odjemalcih, ki ga je dne 22. 11. 2013 potrdil 
Eko sklad, j.s.

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

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

– vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb (v 
nadaljevanju: ukrep F);

– sanacija notranje in zunanje razsvetljave (v nada-
ljevanju: ukrep A.1);

– prenova sistemov javne razsvetljave (v nadalje-
vanju: ukrep A.2);

– zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi ko-
tli na lesno biomaso ali zemeljski plin (v nadaljevanju: 
ukrep J.1);

– zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin 
z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom (v 
nadaljevanju: ukrep J.2);

– zamenjava stare kurilne naprave z novo toplotno 
postajo sistema daljinskega ogrevanja (v nadaljevanju: 
ukrep J.3);

– učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje 
oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami (v na-
daljevanju: ukrep G);

– sistemi za izvajanje obratovalnega monitoringa 
in upravljanja z energijo pri odjemalcih (v nadaljevanju: 
ukrep O);
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– vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih 
pogonov (v nadaljevanju: ukrep C);

– povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo 
komprimiranega zraka (v nadaljevanju: ukrep D);

– sistemi za izkoriščanje odpadne toplote (v nada-
ljevanju: ukrep L).

V okviru tega razpisa se lahko sofinancirajo projek-
ti, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE 
in OVE.

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

javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni sub jekti s se-
dežem v Republiki Sloveniji:

– občine,
– podjetja,
– drugi sub jekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, 

ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske 
skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno 
s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE), (v 
nadaljevanju: vlagatelj).

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

Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude 
za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati 
in do tega trenutka ni bilo podano zavezujoče naročilo 
opreme oziroma izvajanja storitev.

Merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičen-
ci za kandidiranje na tem javnem razpisu so objavljeni 
v razpisni dokumentaciji.

5. Razpoložljiva sredstva:
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne 

spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpi-
sa znaša 400.000,00 EUR.

6. Višina sofinanciranja
Skupna višina nepovratne finančne spodbude 

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

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

sub jekte.
Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne 

spodbude ne sme presegati:
– za ukrep F: 100,00 EUR/MWh letnega prihranka 

energije;
– za ukrep A.1: 100,00 EUR/MWh letnega prihran-

ka energije;
– za ukrep A.2: 100,00 EUR/MWh letnega prihran-

ka energije;
– za ukrep J.1: 180,00 EUR/MWh letnega prihranka 

energije;
– za ukrep J.2: 180,00 EUR/MWh letnega prihranka 

energije;
– za ukrep J.3: 180,00 EUR/MWh letnega prihranka 

energije;
– za ukrep G: 80,00 EUR/MWh letnega prihranka 

energije;
– za ukrep O: 50,00 EUR/MWh letnega prihranka 

energije;
– za ukrep C: 80,00 EUR/MWh letnega prihranka 

energije;
– za ukrep D: 80,00 EUR/MWh letnega prihranka 

energije;
– za ukrep L: 80,00 EUR/MWh letnega prihranka 

energije.
Višina nepovratne finančne spodbude, do katere je 

posamezna vloga upravičena, se določi na podlagi meril 
objavljenih v razpisni dokumentaciji.

Na tem javnem razpisu se ne sofinancirajo pro-
jekti, katerih višina sofinanciranja po pravilih, ki so do-
ločena v prejšnjih dveh odstavkih, ne bi dosegla vsaj 
2.000,00 EUR.

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

vičencu skladno s pogoji javnega razpisa na podlagi 
sklepa o izplačilu.

8. Postopek oddaje vlog
Sofinancer bo sprejel vloge, vložene od vključno 

naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS, pa do 
10. 6. 2014 do 11. ure, oziroma do objave obvestila 
o porabi sredstev ali objave zaključka javnega razpisa 
v Uradnem listu RS, pri čemer se upošteva pogoj, ki 
nastopi prej.

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

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: E 3, 
d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, bodisi 
osebno, bodisi priporočeno po pošti. Na ovojnici mora 
biti jasen poštni žig z datumom oddaje na pošto sicer se 
šteje, da je bila vloga vročena osebno. Osebna dostava 
vlog na sedež sofinancerja je mogoča ob delavnikih med 
8. in 14. uro.

Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti 
izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpol-
njuje druge zahteve, določene v razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Vloga mora biti v celoti izdelana 
v slovenskem jeziku, speta, zvezana z vrvico in zapeča-
tena ter oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti označena 
na način, kot navedeno v razpisni dokumentaciji. Ne-
pravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene 
na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

V primeru dopolnjevanja vloge se šteje kot čas 
vložitve vloge datum, ura in minuta oddaje priporočene 
pošiljke na pošto oziroma osebne vročitve v tajništvo na 
sedežu podjetja E 3, d.o.o.

Ostali pogoji za vložitev dopolnjene vloge so enaki 
kot za vložitev nove vloge.

Razpisna dokumentacija s prilogami in obrazci ter 
dopolnitvami je dostopna na spletni strani, www.e3.si 
oziroma jo vlagatelj lahko prejme v elektronski obliki 
na podlagi naročila podanega na naslov elektronske 
pošte, marko.basa@e3.si, do zaključka javnega raz-
pisa. Na navedenem naslovu so na voljo tudi dodatne 
informacije.

9. Obdobje upravičenosti stroškov: rok za zaključek 
izvedbe posameznega projekta je določen v pogodbi 
o sofinanciranju in je krajši od 12 mesecev od prejema 
sklepa o sofinanciranju, sicer pravica do odobrene ne-
povratne finančne spodbude preneha.

10. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala komisija imenovana s strani sofi-

nancerja. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo na 
sedežu sofinancerja. Vse pravilno in pravočasno vlo-
žene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema, po 
kriteriju datum, ura, minuta. Odpiranje bo ob delavnikih, 
glede na pravočasno prispele vloge. Na posamezno 
odpiranje se uvrstijo vloge, ki bodo prispele na sedež 
sofinancerja en delovni dan pred odpiranjem. Vloge, 
ki bodo prispele na naslov sofinancerja kasneje, bodo 
uvrščene na naslednje odpiranje vlog. Sofinancer bo pri 
sklepanju o dodeljevanju sredstev upošteval razpoložlji-
va razpisana sredstva. Vloge, ki bi se uvrstile na odpi-
ranje po razdelitvi vseh razpisanih sredstev za ukrep na 
katerega se navezujejo, bo sofinancer hranil do zadnje-
ga odpiranja vlog. V primeru, da se vlogam, ki so bile 
odprte, v nadaljnjem postopku po odpiranju, ugotovi, da 
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ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje, se sproščena 
sredstva dodelijo popolnim vlogam, ki so čakala v vrsti. 
Vloge, ki ne bodo odprte bodo zavržene. Vlogam, ki se 
bodo uvrstile na isto odpiranje in bodo vložene istočasno 
(kriterij: datum, ura, minuta) vendar jim sredstev ne bo 
mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih 
deležih glede na upravičene stroške.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo po-
zvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti 
v 8 dneh od prejema poziva za dopolnitev, ki ga sofi-
nancer lahko pošlje pisno po pošti ali pa ga osebno vroči 
prijavitelju. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno 
dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopol-
njene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih ukrepov 
ali del. V primeru, ko se s sklepom o dodelitvi nepovra-
tnih sredstev ugotovi, da je prijavitelj upravičen do manj-
šega zneska nepovratnih sredstev kot je bilo predvide-
no v finančni konstrukciji investicije, bo pred podpisom 
pogodbe o sofinanciranju pozvan k popravku finančne 
konstrukcije, ki bo upoštevala manjši znesek nepovra-
tnih sredstev. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog (način 
odpiranja, označba ovojnic ipd.), se smiselno uporablja-
jo tudi za odpiranje dopolnjenih vlog.

Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upošteva-
nju razpisnih pogojev in meril. Vlagatelji bodo o dodelitvi 
sredstev obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpira-
nja vlog. Upravičenim vlagateljem bo dodeljena pravica 
do nepovratne finančne spodbude s sklepom zakonitega 
zastopnika sofinancerja na predlog strokovne komisije. 
Vlagatelji bodo prejeli pogodbo o sofinanciranju, ki jo 
morajo skleniti v roku 8 dni od prejema oziroma do 30. 6. 
2014, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobi-
tev nepovratne finančne spodbude.

Zoper sklep o dodelitvi nepovratne finančne spod-
bude imajo vlagatelji pravico vložiti pritožbo v 8 dneh 
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti 
razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritož-
be ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. 
O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki 
jim je dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbu-
de in ne zadrži izvajanja del, ki so vezane na te pogodbe.

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

Št. 511-2/2014-1 Ob-2444/14

Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 
23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – Odl. US, 
108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 – ZUO-
PP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o javnih fi-
nancah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, 
št. 107/10, 110/11), Zakona o izvrševanju proračunov 
RS za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pro-
računa RS za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), in 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 
99/09 in 3/13) Zavod RS za šolstvo objavlja

razpis
za sofinanciranje mednarodne dejavnosti  

v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
1. Naziv in sedež razpisovalca: Zavod RS za šol-

stvo, Poljanska 28, 1000 Ljub ljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medna-

rodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih stro-

kovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo 
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi po-
trebami v Republiki Sloveniji.

Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo 
zlasti:

– povezovanje organizacij na področju vzgoje in 
izobraževanja v Sloveniji in v tujini v mreže z namenom 
spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti ter novih pri-
stopov k uresničevanju ciljev kurikula;

– mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih 
vzgojno-izobraževalne organizacije v Sloveniji organi-
zirajo v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno 
udeležbo in potekajo bodisi v Sloveniji bodisi v drugi 
državi;

– projekti izmenjav in partnerstev, za katere finan-
ciranje ali sofinanciranje ni predvideno s programom 
Vseživljensko učenje.

3. Osnovni pogoji za prijavo na razpis
Za sredstva razpisana po tem razpisu lahko kandi-

dirajo pravne osebe s področja vzgoje in izobraževanja 
– vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene 
šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Repu-
bliki Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali so 
za izvajanje dejavnosti (so)financirani iz državnega 
proračuna.

Šole v sestavi šolskih centrov, ki niso samostojne 
pravne osebe, se smejo na razpis prijaviti kot posamični 
prijavitelji. V prijavi in razpisnih dokumentih za imenom 
šole obvezno navedejo tudi naziv šolskega centra. Šol-
ski center se kot samostojen sub jekt ne more prijaviti na 
razpis. V nadaljevanju pojem »zavod« označuje pravne 
osebe iz prvega odstavka te točke in posamične šole 
v sestavi šolskih centrov. Vsak zavod lahko prijavi na 
javni razpis samo en projekt. V primeru kršitve tega po-
goja, bo Zavod RS za šolstvo vse vloge zavoda izločil iz 
nadaljnje obravnave.

Pogoj za prijavo projekta je, da kot partner v projek-
tu sodeluje tuja institucija.

4. Namen, cilji in vsebina razpisa: namen, cilji in 
vsebina razpisa so sestavni del razpisne dokumentacije 
(priloga A).

5. Merila in postopek za izbor: merila in postopek za 
izbor projektov so sestavni del razpisne dokumentacije 
(priloga B).

6. Višina razpoložljivih sredstev
V okviru finančnega načrta Zavoda je za leto 2014 

na voljo 20.000,00 EUR.
Način izplačila sredstev, nadzor namenskosti upo-

rabe in druga določila so opredeljeni v vzorcu pogodbe, 
ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga št. 3).

Izbranim prijaviteljem bodo upravičeni stroški pro-
jekta sofinancirani največ v deležu 80 % od celotne vre-
dnosti projekta oziroma največ do višine 2.000,00 EUR.

Razpisana sredstva bodo dodeljena najbolje oce-
njenim projektom, ki so ocenjeni najmanj s 75 točkami. 
Strokovna komisija lahko odloči, da ne dodeli vseh raz-
pisanih sredstev.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
v času od dokončnosti sklepov o izbiri od 1. 7. 2014 do 
31. 12. 2014.

8. Vloga za javni razpis
Popolna vloga za javni razpis mora vsebovati:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec – priloga št. 1,
– pravilno izpolnjeno potrdilo o sodelovanju tuje 

institucije – priloga št. 2,
– pravilno in ustrezno izpolnjeno(a) potrdilo(a) o so-

financiranju s strani sponzorjev – priloga št. 6,
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– vzorec pogodbe (priloga št. 3), ki mora biti opre-
mljen z žigom prijavitelja in podpisan s strani odgovorne 
osebe zavoda in koordinatorja projekta. S podpisom se 
prijavitelj strinja s pravicami in obveznostmi, določenimi 
v pogodbi.

9. Rok za predložitev vlog in način pošiljanja
Vloge morajo prispeti v vložišče Zavoda RS za 

šolstvo, Poljanska 28, Ljub ljana, ne glede na način do-
stave, najkasneje 6. 6. 2014 do 12. ure.

Predloge posameznih projektov predlagatelji dosta-
vijo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: 
Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljub ljana, s pripi-
som: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje mednarodne 
dejavnosti«.

Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vse-
bujejo vloge, in vloge, ki niso prejete v roku, bo Komisija 
za izvedbo javnega razpisa zavrnila v postopku odpira-
nja vlog in jih vrnila predlagatelju.

10. Datum odpiranja vlog
Postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispe-

lih na razpis, vodi Komisija za izvedbo javnega razpisa. 
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene 
in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vr-
stnem redu, v katerem so bile prejete. Odpiranje vlog za 
dodelitev sredstev bo dne 9. 6. 2014. Odpiranje ni javno, 
saj se pričakuje veliko število vlog.

11. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov 
o izidu razpisa: prijavitelji projektov bodo obveščeni o iz-
biri v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– priloga A: namen, cilji in vsebina razpisa,
– priloga B: postopek in merila za izbor projektov,
– priloga št. 1: prijavni obrazec za projekt,
– priloga št. 2: potrdilo o sodelovanju tuje institu cije,
– priloga št. 3: vzorec pogodbe za projekt,
– priloga št. 4: potrdilo o sodelovanju z lokalnim 

okoljem,
– priloga št. 5: potrdilo o sodelovanju predstavni-

štva tuje države v Sloveniji,
– priloga št. 6: potrdilo o sofinanciranju s strani 

sponzorjev.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 

dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpis in razpisna dokumentacija bosta od 16. 5. 

2014 do izteka prijavnega roka na voljo tudi na sple-
tni strani ZRSŠ http://www.zrss.si/razpis-sofinancira-
nje-mednarodne-dejavnosti/.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobi-
jo zainteresirani na Zavodu RS za šolstvo pri Brigiti Žar-
kovič-Adlešič, tel. 01/300-51-63 (brigita.zarkovic-adle-
sic@zrss.si) in Almi Ahmetovič, tel. 01/300-51-34 
(alma.ahmetovic@zrss.si). Zaprosila za dodatne infor-
macije lahko zainteresirani pošljejo po elektronski pošti 
od dne 16. 5. 2014.

Zavod RS za šolstvo

 Ob-2451/14

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma, 
ob smiselni uporabi Zakona o javnih financah in Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Programa 
dela Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, 
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma za leto 2014 
in 2015 in pogodbe, sklenjene med Javno agencijo RS 
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, in-
vesticij in turizma in Turistično zvezo Slovenije za leto 
2014, s katero Javna agencija RS za spodbujanje pod-

jetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma pre-
naša izvedbo omenjenega ukrepa na Turistično zvezo 
Slovenije, objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje prireditev turističnih društev  

v letu 2014
1. Ime oziroma naziv in sedež sub jekta, ki podeljuje 

sredstva: Turistična zveza Slovenije (TZS), Miklošičeva 
ulica 38, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet tega poziva 
je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev 
v letu 2014.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Na poziv se lahko prijavi vsako turistično društvo 
(v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje 
najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obve-
znosti do TZS.

Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega po-
ziva prijavi le eno prireditev. Posamezna prireditev 
je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne 
more  prijaviti iste prireditve). Kolikor bo društvo kan-
didiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve ali bo 
ena prireditev prijavljena večkrat, bodo tovrstne prijave 
izločene.

4. Merila za izbor prejemnikov sredstev:
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev 

bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Značaj in vsebina prireditve (stopnja prispeva-

nja h kakovosti turistične ponudbe destinacije in povezo-
vanju dediščine, naravnih vrednot in doživetij)

2. Število posameznih sub jektov pri organizaciji 
prireditve (turistična društva, lokalne turistične organiza-
cije, občine, kulturne in druge ustanove)

3. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja 
prireditve)

4. Sejemska predstavitev
5. Število prenočitev turistov v občini na kvadra-

tni kilometer
6. Možnost aktivnega sodelovanja obiskovalcev 

pri izvedbi prireditve
7. Spremljajoča ponudba prireditve
8. Objava prireditev na portalu TZS/SPIRIT
9. Članstvo v TDO oziroma TZS

Največji možni znesek, ki je lahko dodeljen posa-
meznemu turističnemu društvu, je 1.200,00 EUR.

TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustreza-
le pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 60 točk. 
Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 60 točkami bodo 
izločeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila 
med najboljše ocenjene prireditve do porabe sredstev.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: sku-
pna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dode-
ljuje, znaša 150.000,00 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva pora-
bljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim dru-
štvom, morajo biti porabljena v obdobju od 2. 1. 2014 
do 17. 11. 2014.

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

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 13. 6. 
2014, najkasneje do 14. ure prispela na sedež Turistič-
ne zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljub-
ljana, VI. nadstropje v tajništvu. Šteje se, da je prijava 
pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni 
razpis – Sofinanciranje prireditev turističnih društev – Ne 
odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave 
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bodo vrnjene prijavitelju neodprte, zato mora biti na hrb-
tni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: oce-
njevalna komisija bo z odpiranjem prijav pričela dne, 
16. 6. in 17. 6. 2014 ob 10. uri na TZS, Miklošičeva 
ulica 38, 1000 Ljub ljana. Odpiranje ni javno.

9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu poziva

Prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki 
bodo dana TD, elektronsko obveščeni v roku najpozneje 
30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav.

Prijavitelju, ki je pridobil pravico do sofinanciranja 
na podlagi sklepa o izbiri, se izda posamična odločba 
o upravičenosti do sofinanciranja, ki se prijavitelju pošlje 
skupaj s pogodbo o sofinanciranju v podpis. V primeru, 
da se prijavitelj v roku 8-ih dni od prejema poziva ne 
odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je umaknil 
prijavo za sofinanciranje.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ni dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije, 
pri Karmen Burger, na tel. 031/343-069, vsak delovnik 
od 11. do 14. ure oziroma po elektronski pošti: kar-
men.burger@turisticna-zveza.si.

11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno 
dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani TZS, www.turisticna-zveza.si.

Turistična zveza Slovenije

 Ob-2429/14

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Trža-
ška cesta 2, 1000 Ljub ljana, na podlagi Zakona o Javni 
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/07, 40/12 in 63/13), Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, s kasnejšimi dopolnitvami), Pravilnika o izvedbi 
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja 
knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika 
o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09 in 10/14) objavlja 
Javni razpis za sofinanciranje kulturnega programa 
podpore Slovenski čitalnici v Gradcu za leto 2014 (v 
nadaljevanju: JR7–PSČ–2014). Rok za oddajo prijav 
začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS 
dne 16. 5. 2014 in se izteče dne 16. 6. 2014. Celotno 
besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani 
Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-2473/14

ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljub ljana, na podlagi 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G), objavlja

razpis
za javno zbiranje ponudb

za odprodajo odpadnih materialov iz CIPO Maribor, 
CIPO Divača in RTP Kleče.

Rok za prejem ponudb: 12. 6. 2014 do 9.30.
Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob 10. uri, na 

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

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

ELES, d.o.o.

 Ob-2474/14

Na podlagi 12. člena Statuta Kemijskega inštituta, 
Kemijski inštitut objavlja

javni razpis
za imenovanje vodje Laboratorija  

za kemometrijo m/ž (L03)
Od kandidatov pričakujemo najvišjo stopnjo izo-

brazbe; doktorat znanosti s področja naravoslovja ter 
večletne delovne izkušnje in strokovna znanja na najvišji 
ravni določenega področja, ki ustreza za delo v labora-
toriju. Pričakujemo odlično znanje angleškega jezika. 
Zaželena so tudi managerska znanja, organizacijske 
sposobnosti, izkušnje s področja vodenja zaposlenih in 
pridobivanja novih projektov.

Kandidatom ponujamo delo v stimulativnem delov-
nem okolju, z najboljšo raziskovalno opremo in možnost 
strokovnega in osebnega razvoja.

Vodjo laboratorija iz liste kandidatov, ki jo oblikuje 
Znanstveni svet Kemijskega inštituta, imenuje direktor. 
Vodja je imenovan za 5 let in je po končanem mandatu 
lahko znova imenovan.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– doktorat znanosti,
– mednarodno primerljivi raziskovalni ali tehnolo-

ško-razvojni rezultati v zadnjih petih letih,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis in bibliografske podatke,
– program delovanja oziroma usmeritve za delo 

laboratorija.
Informacije so kandidatom na voljo v Kadrovski 

službi Kemijskega inštituta po telefonu +386 1 47 60 
217.

Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite v 10-ih 
dneh po objavi: Kemijski inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 
1001 Ljub ljana, z oznako »Razpis vodja L03-2014«.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje 
razpisa, bodo imeli možnost predstavitve s strokov-
nim predavanjem pred Znanstvenim svetom Kemijske-
ga inštituta.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30-ih dneh od 
dneva objave razpisa.

Kemijski inštitut Ljub ljana

 Ob-2426/14

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 
Velenje, Slovenija, na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Sklepa 
o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje v letu 2014 (Uradni vestnik Mo Velenje, 
št. 17/2013 in 7/2014 – UPB) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

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

II. Predmet prodaje je:
1. Nepremičnina stanovanje št. 10, Koroška 

cesta 8c, Velenje, v kvadraturi 90,44 m2, ID stavbe št. 1 
(964-1-10), ki leži na parc. št. 1820/3, k.o. 964 Velenje, 
z izhodiščno ceno 81.500,00 EUR,

2. Nepremičnina stanovanje št. 28, Goriška 
cesta 51, Velenje, v kvadraturi 64,37 m2, ID stavbe 
št. 4154 (964-4154-28), ki leži na parc. št. 3327/10, k.o. 
964 Velenje, z izhodiščno ceno 41.400,00 EUR,
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3. Nepremičnina stanovanje št. 48, Kidričeva 
cesta 7, Velenje, v kvadraturi 85,8 m2, ID stavbe št. 3499 
(964-3499-48), ki leži na parc. št. 2525, k.o. 964 Velenje, 
z izhodiščno ceno 77.000,00 EUR.

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

III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajajo za najmanj izhodišč-

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

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

3. Nepremičnine se prodajajo po sistemu »vide-
no–kupljeno«.

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

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

6. Nepremičnina stanovanje Goriška cesta 51, Ve-
lenje ni obremenjena z najemnim razmerjem za nedolo-
čen čas in je prazna.

7. Nepremičnina stanovanje Koroška cesta 8c, Ve-
lenje je obremenjena z najemnim razmerjem za nedo-
ločen čas.

8. Nepremičnina stanovanje Kidričeva cesta 7, Ve-
lenje je obremenjena z najemnim razmerjem za nedo-
ločen čas.

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

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

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

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

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

2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za 
resnost ponudbe v višini 10 % od izhodiščne vrednosti 
nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Vele-
nje, št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem 
na št. 00 20104-16052014, koda namena OTHR, in si-
cer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku 
bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se 
varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega 
ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne 
obrestuje.

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

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

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

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

ponudba poda po pooblaščencu;

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

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

diščne vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, 

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

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

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

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

1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo pri-
spela najpozneje do 4. 6. 2014 do 12. ure na naslov Me-
stna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: 
»Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepre-
mičnine – stanovanje Koroška cesta 8 c, Velenje« ali 
»Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepre-
mičnine – stanovanje Goriška cesta 51, Velenje« ali »Ne 
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremični-
ne – stanovanje Kidričeva cesta 7, Velenje« Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja 
ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni 
pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) ali jih pošljejo 
priporočeno na zgoraj navedeni naslov.

2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar 
nepopolne ponudbe, bo Komisija za razpolaganje, upra-
vljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne 
občine Velenje izločila in o tem obvestila ponudnika. 
Ponudnik, ki je oddal ponudbo in jo želi dopolniti, tako 
ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni 
sobi št. III/ Urada za razvoj in investicije Mestne občine 
Velenje, dne 4. 6. 2014 ob 12.30. Predstavniki ponu-
dnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom 
ponudnika.

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

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

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

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

VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi 
s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko 
zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje 
pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka, med 9. in 
12. uro, na tel. 03/89-61-674.

Mestna občina Velenje

Št. 478-0001/2014 Ob-2441/14

Občina Kamnik, Glavni trg 24,1240 Kamnik, obja-
vlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13),
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javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

1. Prodajalec: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
a) zemljišče parc. št. 67/7, v izmeri 867 m2 (izho-

diščna cena je 31.212,00 € + 22 %DDV);
b) zemljišče parc. št. 67/13, v izmeri 778 m2 (izho-

diščna cena je 31.120,00 € + 22 %DDV);
c) zemljišče parc. št. 67/18, v izmeri 1012 m2, (izho-

diščna cena je 52.624,00 € + 22 %DDV);
d) zemljišče parc. št. 67/16, v izmeri 475 m2 (izho-

diščna cena je 24.700,00 € + 22 %DDV).
Vsa zemljišča od tč. a. do tč.d. so v k.o. 1897 Ne-

vlje, namenjena so za stanovanja in spremljajoče dejav-
nosti (v osnutku Odloka o prostorskem načrtu Občine 
Kamnik, ki je trenutno v fazi sprejemanja, je za predme-
tno območje predvidena izdelava OPPN);

e) parkirni boks, v izmeri 12,45 m2 na Ljub ljanski ce-
sti 5D (pod objektom Dan in noč), številka posamezne-
ga dela stavbe 26, v stavbi št. 1287, k.o 1911 Kamnik. 
Izhodiščna cena je 4.800,00 € + 2 % davek na promet 
nepremičnin;

f) parc. št. 24/1, stavbišče, v izmeri 65 m2 in parc. 
št. 24/2, dvorišče, v izmeri 183 m2, obe k.o. 1896 Tučna. 
Nepremičnini se prodajata v kompletu, v naravi pa pred-
stavljata podrto stanovanjsko hišo in dvorišče v naselju 
Tučna pri Kamniku.

(Izhodiščna cena za obe parceli je 20.000,00 € 
+ 2 % davek na promet nepremičnin).

3. Pogoji prodaje:
a) Vse nepremičnine so naprodaj po sistemu »vi-

deno – kupljeno« zato kasnejše reklamacije v primeru 
napak ne bodo upoštevane.

b) Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za kate-
rega bo imenovana Komisija s strani župana ugotovila, 
da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom žu-
pana izbran za najugodnejšega ponudnika.

V primeru, da bo prispelo za isto nepremičnino več 
enakih najugodnejših ponudb, bodo ti ponudniki pozvani 
s strani prodajalca, da oddajo novo ponudbo.

c) Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima Občina Kamnik pravico 
zadržati vplačano varščino.

d) Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po prejemu 
računa, ki ga izstavi prodajalec v roku 8 dni po podpisu 
pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da 
se plačilo ne izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba 
pa razdre. Prodajalec bo ZK dovolilo kupcu izstavil šele 
po plačilu celotne kupnine.

e) Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plača-
ti še 22 % DDV ali 2 % davek na promet nepremičnin, 
stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe 
lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v ze-
mljiški knjigi.

4. Pogoji za udeležbo v postopku:
a) Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost 

ponudbe in sicer v višini 10 % od izhodiščne cene za 
posamezno nepremičnino na račun Občine Kamnik 
št. 01243-0100002257, sklic na št. 722100, in sicer do 
roka za oddajo ponudbe.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Ponudnikom, ki na javnem razpisu ne uspejo, se varšči-
na vrne v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega 
ponudnika.

Varščina se ne obrestuje.

Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe 

v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni 

od prejema računa s strani prodajalca ter prodajalec za-
radi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

b) Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

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

– navedbo nepremičnine, za katero se ponudba 
nanaša,

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

– priloge iz točke 4 e. tega razpisa.
c) Rok za oddajo popolne ponudbe je do vključno 

10. 6. 2014.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 

z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upo-
števala.

d) Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponud-
ba za nakup nepremičnine« na naslov: Občina Kamnik, 
Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb 
oddajo tudi osebno, vsak delovni dan na vložišču pro-
dajalca na naslovu Glavni trg 24, Kamnik.

e) Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini.
5. Dodatne informacije, ogled nepremičnine: do-

datne informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepre-
mičnin lahko dobite vsak delovni dan v času uradnih 
ur Občine Kamnik, na tel. 01/831-81-53 ali e-naslov: 
ivanka.ogrinec@kamnik.si – kontaktna oseba je Ivanka 
Ogrinec.

6. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 
dne 12. 6. 2014, ob 9. uri, v prostorih Občine Kamnik, 
Glavni trg 24, Kamnik (soba št. 17/P). K javnemu odpira-
nju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov 
pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo.

7. Izbor najugodnejšega ponudnika
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale 

vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje 
od izhodiščne cene.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena 
najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več 
ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje 
poziv k oddaji nove ponudbe.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po 
preteku roka za javno zbiranje ponudb.

8. Ustavitev postopka: prodajalec si pridržuje pra-
vico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti 
do ponudnikov, do sklenitve pogodbe prekine oziroma 
ustavi postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postop-
ka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobre-
stovanem znesku.

Občina Kamnik

Št. 478-1/2014 Ob-2445/14

Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, na 
podlagi 21. člena v zv. s 14. členom Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
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sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 
na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem v lasti Občine Piran (sklep občinskega 
sveta 410-3/2013, z dne 10. 12. 2013, dopolnitev 25. 2. 
2014) objavlja

razpis javne dražbe nepremičnin
Občine Piran

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Piran, Tartinijev trg 2, 6320 Piran, tel. 05/6710-351; 
faks: 05/6710-339; e-mail: obcina.piran@piran.si.

2. Opis predmetov dražbe in izklicne cene (ne vklju-
čujejo 22 % DDV oziroma 2 % davka na promet z nepre-
mičninami):

Predmet dražbe št. 1:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota oziro-

ma 1 predmet dražbe):
– parc. št. 7651/0, k.o. 2631-Portorož: 289 m2 ze-

mljišča,
– parc. št. 7650/3, k.o. 2631-Portorož: 557 m2 ze-

mljišča,
skupno: 846 m2 zemljišča, last Občine Piran do 

celote.
Parceli se prodajata po izklicni ceni 126.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnini nahajata v zaselku Pader-

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

Predmet dražbe št. 2:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 345/9, k.o. 2632-Sečovlje, 665 m2 zemlji-

šča, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 

83.000,00 €.
Nepremičnina se nahaja v Zgornjem Parecagu, na 

grebenu ob cesti Seča-Korte. Predvidena je izgradnja 
podpornega zidu na meji med parc. št. 345/9 in 345/10, 
k.o. Sečovlje, zaradi navedenega bo kupec zavezan 
k podaji soglasja h gradnji podpornega zidu na meji med 
parcelama. Nepremičnina je oddana v zakup do 31. 12. 
2014 oziroma do prodaje nepremičnine.

Predmet dražbe št. 3:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 2995/106, k.o. 2632-Sečovlje, 1014 m2 

zemljišča, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 

122.000,00 EUR.
Nepremičnina se nahaja na območju Sečovlje-Ko-

šta. Na parceli je predvidena gradnja stanovanjske hiše 
z možnostjo spremembe namembnosti dela objekta 
v poslovne prostore in v turistične nastanitvene povr-
šine.

Predmet dražbe št. 4:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1125/5, k.o. 2632-Sečovlje, 847 m2 ze-

mljišča, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 

95.000,00 EUR.
Nepremičnina se nahaja v zaselku (Gorgo).
Nepremičnina se nahaja v območju, kjer je priključi-

tev na elektroenergetske naprave vezana na izgradnjo 
novih EEN na področju Parecaga. Elektro Primorska 
d.d. do izgradnje novih EEN ne izdaja soglasij za pri-

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

Predmet dražbe št. 5:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/6, k.o. 2630-Piran, 703 m2 zemlji-

šča, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 

120.000,00 €.
Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 

Piran.
Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-

skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev 
na EE naprave ni mogoča. Projekt elektro-instalacij 
za predmetno območje je občina pridobila; kot tudi za-
gotovilo Elektro Primorske, da bo investicija vključena 
v plan za izvedbo. Dostop je predviden preko parc. 
št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine Piran, javna 
pot. Občina predvideva v letu 2014 pričeti z investicijo, 
vezano na razširitev ceste, ureditev pločnikov in jav-
ne razsvetljave ter izgradnja krajšega kanalizacijskega 
voda v pasu širine cca. 6 m merjeno od skrajno južne 
meje nepremičnine. Prodajna pogodba bo vključevala 
dogovor brezplačne služnostne pravice v korist obči-
ne za namen izgradnje predvidenega kanalizacijskega 
voda.

Predmet dražbe št. 6:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/5, k.o. 2630-Piran, 693 m2 zemlji-

šča, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 

118.000,00 €.
Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 

Piran.
Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-

skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na 
EE naprave ni mogoča. Projekt elektro-instalacij za pred-
metno območje je občina pridobila; kot tudi zagotovilo 
Elektro Primorske, da bo investicija vključena v plan za 
izvedbo. Dostop je predviden preko parc. št. 1514/1 in 
1590, k.o. Piran, last Občine Piran, javna pot. Obči-
na predvideva v letu 2014 pričeti z investicijo, vezano na 
razširitev ceste, ureditev pločnikov in javne razsvetljave 
ter izgradnja krajšega kanalizacijskega voda v pasu širi-
ne cca. 6 m merjeno od skrajno južne meje nepremični-
ne. Prodajna pogodba bo vključevala dogovor brezplač-
ne služnostne pravice v korist občine za namen izgra-
dnje predvidenega kanalizacijskega voda.

Predmet dražbe št. 7:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1514/2, k.o. 2630-Piran, 799 m2 zemlji-

šča, last Občine Piran do celote.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 

138.500,00  €.
Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, 

Piran.
Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabel-

skim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev 
na EE naprave ni mogoča. Projekt elektro-instalacij 
za predmetno območje je občina pridobila; kot tudi za-
gotovilo Elektro Primorske, da bo investicija vključena 
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v plan za izvedbo. Dostop je predviden preko parc. 
št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine Piran, javna 
pot. Občina predvideva v letu 2014 pričeti z investicijo 
vezano na razširitev ceste, ureditev pločnikov in javne 
razsvetljave.

Predmet dražbe št. 8:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota, 

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

mljišča in
– parc. št. 5071/1, k.o. 2632-Sečovlje: 162 m2 ze-

mljišča (na parceli se nahaja stavba št. 2324 – površina 
zemljišča pod stavbo: 64 m2),

skupno 643 m2 zemljišča, last Občine Piran do 
celote.

Nepremičnini se prodajata po izklicni ceni 
40.000,00 EUR.

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

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

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

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

Prodajna pogodba – besedilo te je del splošnih po-
gojev organizatorja javne dražbe – osnutek je sestavni 
del razpisne dokumentacije.

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

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

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo poteka-
la dne 5. 6. 2014 na sedežu organizatorja, to je občinska 
mestna palača, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, dvorana 
Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 11. uri.

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

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

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

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

– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne 
dražbe udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno 
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe 
in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik 
pravne osebe – pri čemer mora biti podpis overjen pri 
notarju;

– v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži 
izpisek iz sodnega registra ali Agencije RS za javnoprav-
ne evidence ter storitve (AJPES), lahko tudi v ne overje-
ni fotokopiji, ki ne sme biti starejši od treh (3) mesecev 
šteto od dneva razpisa javne dražbe.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpi-
ska iz sodnega registra ali Ajpesa) je potrebno predložiti 
v originalu ali pa overjeno kopijo listine. Organizator bo 
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov 
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri poobla-
ščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju kjer se bo 
izvedla javna dražba najkasneje 30 min. pred začetkom 
javne dražbe, tako da predloži pooblaščeni osebi orga-
nizatorja dražbe v vpogled veljaven oseben dokument.

9. Varščina: ponudniki morajo do dne 4. 6. 2014, do 
12. ure, vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene po-
sameznega predmeta javne dražbe navedene v 2. točki 
tega razpisa. Varščino je potrebno vplačati na podračun 
enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi 
za javna plačila Urad v Kopru, št. 01290-0100005871, 
s sklicem: 20101-1 (fizične osebe) oziroma 20100-1 
(pravne osebe) in s pripisom: za javno dražbo.

10. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po 
pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje 
do dne 4. 6. 2014, do 12. ure, na naslov organizatorja, 
Tartinijev trg 2, 6330 Piran oziroma v vložišče, ki se na-
haja v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le 
kdor se pravočasno in pravilno prijavi.

11. Vrnitev, vračunane ali pridržanje varščine: ponu-
dnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina 
vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v ku-
pnino. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača 
kupnine, organizator obdrži varščino.

12. Razpisna dokumentacija, informacije o podrob-
nejših pogojih

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani Občine Piran, www.piran.si. Sestavni del razpisne 
dokumentacije je: povabilo k udeležbi na javni dražbi, 
navodilo za udeležbo na javni dražbi, opis nepremičnin 
in dejansko stanje ter lokacijska informacija, splošni 
pogoji javne dražbe, obrazec izjave, da se ponudnik 
prijavlja na javno dražbo in da brezpogojno sprejema 
splošne pogoje javne dražbe, obrazec specialnega po-
oblastila, osnutek prodajne pogodbe.

Dodatne informacije o pogojih in predmetih javne 
dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran, vsak 
delovni dan med uradnimi urami v Uradu za premoženj-
skopravne zadeve Občine Piran oziroma na naslednjih 
kontaktnih številkah: 05/67-10-337 (Martina Kukovec) 
ali tajništvo 05/67-10-351, e-mail: martina.kukovec@pi-
ran.si, faks: 05/67-10-339.

13. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč po-
samičen ali skupinski ogled.

14. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in slu-

žnost v korist prodajalca/ organizatorja javne dražbe 
za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne infra-
strukture.
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Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno-ku-
pljeno.

Izhodiščne cene oziroma kupnina ne vključuje 22 % 
DDV-ja oziroma 2 % davka na promet z nepremičnina-
mi, sodnih taks za vknjižbo ter drugih obveznih dajatev. 
Kupec je dolžan povrniti stroške cenitve in plačati stro-
ške notarske overitve, stroške vknjižbe, davke in druge 
dajatve.

Komisija imenovana za vodenje javne dražbe s so-
glasjem župana si pridružuje pravico ustaviti postopek 
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla.

Občina Piran

 Ob-2447/14

Mestna občina Celje na podlagi 8. člena Statuta Me-
stne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 
50/98, 28/99, 117/00, 108/01,70/06 in 43/08) in na podlagi 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61-2615/2008) in 
na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje (Uradni 
list RS, št. 52/13) z dne 21. 6. 2013 objavlja

razpis
za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup  
in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) 
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode  

v Mestni občini Celje za leto 2014
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje nabave malih čistilnih naprav za komunalne odpadne 
vode do 50 PE.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih 

čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju 
Mestne občine Celje. Sredstva so zagotovljena v prora-
čunu za leto 2014 v višini 10.000,00 EUR. Sofinanciralo 
se bo do 50 % investicije oziroma največ 1500 EUR. DDV 
ni predmet sofinanciranja.

2. Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo: 
fizične ali pravne osebe za nepremičnino, ki stoji na ob-
močju Mestne občine Celje.

3. Pogoji:
– da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske 

stavbe leži izven območja aglomeracij in da ima lastnik 
prijavljeno stalno prebivališče v občini;

– ne velja za nove gradnje;
– da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za 

stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za 
stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 ali, da ima 
objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena 
ZGO-1 uporabno dovoljenje;

– mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifi-
kat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede 
doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, 
kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju od-
padnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 98/07, 30/10);

– mala komunalna čistilna naprava mora biti 
izven predvidenih območij aglomeracij, na katerih 
se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativ-
nim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpa-
dne vode v občini;

– mala komunalna čistilna naprava je lahko posta-
vljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar 
mora biti na podlagi soglasja javne službe občine razvi-
dno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komu-
nalni čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili 
4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih 

vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 
št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali komu-
nalni čistilni napravi;

– ocena obratovanja male komunalna čistilne na-
prave, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na obči-
no, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti v roku 6 me-
secev po vgradnji male komunalne čistilne naprave);

– lokacija postavitve male komunalne čistilne na-
prave mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;

– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na 
katerem načrtuje postavitev malih komunalnih čistilnih 
naprav;

– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji 
obratovanja;

– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili sku-
pno čistilno napravo ali gradili priključni kanal, morajo 
vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh upo-
rabnikov male čistilne naprave, ki ni časovno omejen in 
osebo, ki bo zadolžena za upravljanje malih komunalnih 
čistilnih naprav, ter sklenjeno služnostno pogodbo med 
lastniki in investitorjem;

– V primeru biološke čistilne naprave je potrebno 
zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo o po-
zitivno opravljeni prvi meritvi (upravičenec je dolžan 
dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne 
čistilne naprave);

– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto na-
ložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna 
sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni 
upravičen;

Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehnič-
nim zahtevam:

– čistilna naprava mora biti izdelana v skladu 
z enim od standardov: SIST EN 12566-1, SIST EN 
12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali SIST 
EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi od-
vaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko 
vodo, kar se dokazuje z ustreznim a testom oziroma 
certifikatom.

Na spletni strani Zbornice komunalnega gospo-
darstva je objavljen seznam nekaterih malih čistilnih 
naprav, ki izpolnjujejo kriterije. (http://www.gzs.si/slo/pa-
noge/zbornica_komunalnega_gospodarstva),

– čistilna naprava mora imeti kot gradbeni pro izvod 
izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje 
alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potr-
jevanje skladnosti in označevanja gradbenih pro izvodov,

za čistilno napravo mora biti izdelana ocena obra-
tovanja, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje 
male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami 
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav.

III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo 
(izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Obrazci in 
priloge naj bodo zloženi po vrstnem redu, kot je navede-
no v navodilu. Razpisna dokumentacija bo na razpolago 
od dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne 
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in na spletnih 
straneh Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika Me-
stna občina – javna naročila in razpisi.

IV. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva ob-

jave razpisa v Uradnem listu RS dalje.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po 

pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finan-
ce in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje do 
9. 6. 2014. Vlogo pošlje v zaprti kuverti s pripisom »Ne 
odpiraj – Razpis male čistilne naprave 2014«. Upošteva-
le se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.
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V. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vlo-

ge odprla najkasneje do 10. 6. 2014. Vloge bo komisija 
obravnavala do 13. 6. 2014. Če vloga ne bo popolna bo 
prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja vlog, da 
jo dopolni. Vloga se bo štela za prispelo z dnem prispe-
tja dopolnitve. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. V primeru, 
da bo razpisanih sredstev manj kot sredstev zahtevanih 
v vlogah, bodo imele prednost vloge, ki so prispele prej.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
z odločbo v roku petnajst dni od dne, ko bo komisija 
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdani od-
ločbi in predloženih dokazilih (računi, potrdila o plačilu 
računov) o končani izvedbi, bo z vsakim upravičencem 
sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih med-
sebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se 
izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe. Dokazila se bodo obravnavala 
enkrat mesečno do 10. v mesecu.

Dokazila o dokončani investiciji (računi in dokazila 
o plačilu računov, dokazila o opravljenih prvih meritvah) 
se morajo predložiti najkasneje do 10. 11. 2014.

VI. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sred-

stev izvaja komisija, ki opravlja nadzor nad porabo sred-
stev, ki so predmet tega razpisa.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali 
da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov 
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je 
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev 
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva 
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dne-
va nakazila dalje.

Mestna občina Celje

Št. 603-8/2014 Ob-2450/14

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 
Celje, kot koncedent in Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo, tr-
govina i putnička agencija, Geistlicha Emila 50, 51523 
Baška, Republika Hrvaška, kotkoncesionar, na podlagi 
12. člena Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske 
javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in so-
cialno ogrožene otroke in učence s stalnim prebivali-
ščem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Za-
kona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Sklepa o določitvi 
subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za 
zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in 
učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje 
ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na obmo-
čju Mestne občine Celje za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 20/14), objavljata

javni razpis
za izbor uporabnikov programa socialnih kolonij  

v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška)  
in pridobitev nepovratnih sredstev  

za subvencioniranje storitev programa socialnih  
in programa zdravstvenih kolonij za leto 2014

1. Pooblastilo za vodenje in odločanje v postopku 
javnega razpisa

Mestna občina Celje je z javnim pooblastilom 
v skladu z 12. in 23. členom Odloka o koncesiji za iz-
vajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij 
za zdravstveno in socialno ogrožene otroke in učence 
s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list 
RS, št. 25/13), pooblastila koncesionarja Celeia d.o.o., 
Ugostiteljstvo, trgovina i putnička agencija, Geistlicha 
Emila 50, 51523 Baška, Republika Hrvaška (v nadalje-
vanju »Celeia d.o.o.«), za izvedbo in odločanje v postop-
ku predmetnega javnega razpisa.

2. Predmet javnega razpisa
Skladno s prejšnjo točko družba Celeia d.o.o. raz-

pisuje:
A. izbor uporabnikov za program kolonij socialno 

ogroženih predšolskih otrok in učencev s stalnim prebi-
vališčem v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program 
socialnih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat;

B. subvencioniranje programa socialnih kolonij in 
sicer:

i. so do polne subvencije oziroma do v celoti brez-
plačnega programa upravičeni predšolski otroci in učen-
ci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka)

ii. so do delne subvencije (v višini 33 % cene pro-
grama) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, 
v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugo-
tovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % 
neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred otro-
škega dodatka).

C. izbor uporabnikov za program zdravstvenih kolo-
nij predšolskih otrok in učencev s stalnim prebivališčem 
v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program zdra-
vstvenih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat;

D. subvencioniranje programa zdravstvenih kolonij, 
v trajanju 10 dni na en obrat, in sicer:

i. so do polne subvencije oziroma do v celoti brez-
plačnega programa upravičeni predšolski otroci in učen-
ci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka);

ii. so do delne subvencije (v višini 33 % cene pro-
grama) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, 
v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugo-
tovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % 
neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred otro-
škega dodatka).

3. Vsebina programa socialnih in programa zdra-
vstvenih kolonij

Program socialnih kolonij in program zdravstvenih 
kolonij se bosta izvedla v Celjskem domu v Baški (otok 
Krk, Hrvaška) v času med 30. junijem 2014 in 29. av-
gustom 2014.

Čas trajanja posamezne kolonije (socialne in zdra-
vstvene) je 10 dni.

V okviru kolonije je za otroka/učenca zagotovljeno:
– prevoz na lokacijo kolonije in nazaj;
– prenočitev v več posteljnih sobah s skupnimi sa-

nitarijami;
– štirje obroki prehrane dnevno (zajtrk, kosilo in 

večerja ter popoldanska malica), neomejena količina 
čaja ali soka, kosilo pred odhodom, sendviči in napitek 
ob odhodu;

– športna in družbena animacija;
– 24-urno vzgojno varstvena oskrba;
– dnevna prisotnost višje medicinske sestre, v pri-

meru nastopa večjih zdravstvenih problemov pa zago-
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tovitev takojšnjega prevoza do bližnjih bolnišnic (Baška, 
Krk, Reka) z lastnim vozilom.

Posamezne socialne in zdravstvene kolonije se 
bodo predvidoma izvajale v naslednjih terminih:

a) 30. 6.–10. 7. 2014;
b) 10. 7 –20. 7. 2014;
c) 20. 7.–30. 7. 2014;
d) 30. 7 –9. 8. 2014;
e) 9. 8.–19. 8. 2014;
f) 19. 8.–29. 8. 2014.
Kandidat lahko v svoji prijavi označi zaželeni ter-

min (priporočeno), pri čemer pa si koncesionar Celeia 
d.o.o. pridržuje pravico, da zaradi prezasedenosti po-
sameznega termina ali starostne strukture posamezne 
skupine termina, kandidata razvrsti v drugi termin. Koli-
kor dodeljeni termin kandidatu ne bo ustrezal, se lahko 
s koncesionarjem dogovori za drug termin, če je le-ta še 
prost ali pa odstopi od prijave v roku 15 dni od prejema 
sklepa o izbiri.

Opis
Program  

socialnih kolonij
v EUR

Program 
zdravstvenih 

kolonij
v EUR

CENA NA DAN NA UPORABNIKA:
– Cena prenočišča – poln penzion
– Drugi stroški – pedagoško osebje
– Stroški prevoza na osebo
SKUPAJ 47,50 47,50
ŠTEVILO DNI BIVANJA 10,00 10,00
SKUPNA CENA IZVEDBE PROGRAMA NA UPORABNIKA 475,00 475,00
Subvencioniranje s strani ZZZS (Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije) 0,00 164,20

Subvencioniranje s strani Mestne občine Celje (MOC)
– 100 % subvencija cene posameznega programa 475,00 310,80

Subvencioniranje s strani Mestne občine Celje
– 33 % subvencija cene posameznega programa 156,75 102,56

Sofinanciranje staršev, če MOC 100 % subvencionira ceno 0,00 0,00
Sofinanciranje staršev, če MOC 33 % subvencionira ceno 318,25 208,24

4. Pogoji za prijavo:
Prijava se odda na obrazcu, ki je priloga razpisa.
A. Na javni razpis, naveden pod točko 2. A se lahko 

prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje;
– so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje 

šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obi-
skujejo osnovno šolo;

– so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS (prvi do peti 
razred otroškega dodatka).

Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in dru-
ge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi.

Dokazilo:
– kopija osebnega dokumenta otroka oziroma 

učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– kopija odločbe o otroškem dodatku za tekoče 
koledarsko leto 2014.

B. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subven-
cioniranje cene programa socialnih kolonij, navedenih 
pot točko 2.B, lahko kandidirajo prijavitelji iz točke 2.A, 
ki so:

i. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
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presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni 
do 100 % subvencije cene programa socialnih kolonij.

ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS (četrti in peti 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 
subvencije v višini 33 % cene programa socialnih kolonij.

C. Na javni razpis, naveden pod točko 2. C se lahko 
prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje;
– so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje 

šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obi-
skujejo osnovno šolo;

– predložijo zdravnikovo potrdilo o zdravstveni in-
dikaciji kandidata za udeležbo v programu zdrav stvenih 
kolonij.

Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in dru-
ge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi.

Dokazilo:
– kopija osebnega dokumenta otroka oziroma 

učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kan-
didata za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij 
(priloga obrazca).

D. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subven-
cioniranje storitev programa zdravstvenih kolonij, na-
vedenih pod točko 2.D, lahko kandidirajo prijavitelji iz 
točke 2.C, ki:

i. so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 
100 % subvencije cene programa zdravstvenih kolonij.

ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS (četrti in peti 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 
subvencije v višini 33 % cene programa socialnih kolonij.

Dokazilo:
– odločba o otroškem dodatku za tekoče koledar-

sko leto 2014.
5. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za 

subvencioniranje cene programov socialnih kolonijje 
84.075,00, višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za 
subvencioniranje cene programov zdravstvenih kolonij 
je 50.038,80 EUR. Sredstva so zagotovljena v prora-
čunu Mestne občine Celje, proračunska postavka STM 
2002202, konto 41330270.

Predvidena subvencija cene posameznega progra-
ma socialnih kolonij je 475,00 EUR, kolikor gre za sub-
vencijo v višini 100 % cene, in 156,75 EUR, kolikor gre 
za subvencijo v višini 33 % cene.

Predvidena subvencija cene programa zdravstve-
nih kolonij je 310,80 EUR, kolikor gre za subvencijo 
v višini 100 % cene, in 102,56 EUR, kolikor gre za sub-
vencijo v višini 33 % cene.

V primeru morebitnega ostanka predvidenih sred-
stev po posameznem programu, se le-ta lahko preraz-
poredijo. Na podlagi predloga razpisne komisije o pre-
razporeditvi odloči župan s sklepom.

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

na razpis za izbor uporabnikov programa socialnih in 
programa zdravstvenih kolonij v Celjskem domu v Baški 

(otok Krk, Hrvaška) ter pridobitev nepovratnih sredstev 
za subvencioniranje storitev programa socialnih in pro-
grama zdravstvenih kolonij za leto 2014,

– kopijo osebnega dokumenta otroka oziroma 
učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– odločbo o otroškem dodatku za leto 2014, kolikor 
se kandidat prijavlja na izbor uporabnikov programa so-
cialnih kolonij ali izbor kandidatov za subvencioniranje 
cene programa zdravstvenih kolonij,

– potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kandi-
data za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij.

Prijava se lahko kadarkoli do izdaje sklepa o izboru 
prekliče. Preklic prijave mora biti pisen.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih 
straneh http://moc.celje.si/javna-narocila in http://www.
celeia.si/prijave.php. Za dodatne informacije na voljo 
Ivica Žemva, ki je dosegljiva na tel. 03/492-58-86, ali na 
elektronskem naslovu, info@celeia.si.

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

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti 
na naslov: Celeia d.o.o, Poslovna enota Celje, Kosove-
lova ulica 14, 3000 Celje, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga 
na javni razpis za program socialnih in zdravstvenih ko-
lonij za leto 2014«, do vključno 11. 6. 2014 (velja poštni 
žig priporočene poštne pošiljke).

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo 
zavržene.

8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 11. 6. 2014 

(ob 12.15) v prostorih Celeia d.o.o. Poslovna enote Ce-
lje, Kosovelova ulica 14, Celje in ne bo javno. Vloge bo 
odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega 
razpisa (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 razpisna komisija v roku 3 dni od odpiranja kandidate 
pozvala, da vloge najkasneje do vključno 18. 6. 2014 do-
polnijo. Dopolnitev se šteje za pravočasno, če je oddana 
priporočeno po pošti zadnji dan rok, to je 18. 6. 2014.

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.

Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali 
osnovnih pogojev iz 4. točke, bodo zavrnjene.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil-
koncesionar Celeia d.o.o.

9. Merila za izbor kandidatov
V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali 

pogoje za kandidiranje na razpisu več, kot je razpisa-
nih sredstev, se bodo razpisana sredstva dodelila po 
vrstnem redu popolnih vlog in višini povprečnega me-
sečnega dohodka na osebo, ugotovljenega v odločbi 
o otroškem dodatku, pri čemer bodo imeli prednost 
kandidati z nižjim zneskom povprečnega mesečnega 
dohodka na osebo, do porabe sredstev za posamezen 
program, določenih v 5. točki razpisa.

Popolna vloga za izbor oziroma upravičenosti do 
subvencije je tista, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila 
in je vložena na način, določen v 6. in 7. točki razpisa.

Kandidat bo v primeru nepopolne vloge pozvan 
k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 3 dni. Če bo 
kandidat pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se 
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bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti 
odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem 
roku ne bo odpravil, bo njegova vloga s sklepom zavr-
žena.

10. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom konce-
sionarja Celeia d.o.o., najkasneje v roku tridesetih 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, se lahko pritoži na župana 
Mestne občine Celje v osmih dneh od prejema sklepa. 
Pritožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje 
po pošti. Šteje se, da je bila pritožba vložena tisti dan, 
ko je bila priporočena oddana na pošto.

11. Seznami izbranih kandidatov in upravičencev 
do subvencij

Na podlagi seznama popolnih vlog iz 8. točke bo 
koncesionar Celeia d.o.o. pripravil sklepe o izboru, in 
sicer bo v istem sklepu odločeno tako o upravičeno-
sti do udeležbe v posameznem programu kot tudi do 
upravičenosti do subvencioniranja cene posameznega 
programa.

Ravno tako bo koncesionar pripravil tudi rezervno li-
sto, s katere bo črpal kandidate, ki so sicer oddali popol-
ne vloge, vendar na podlagi 9. točke niso bili izbrani. Te 
kandidate bo koncesionar v primeru odpovedi izbranega 
kandidata, obvestil o možnosti naknadnega izbora. Koli-
kor bo kandidat soglašal z naknadnim izborom bo izdan 
nov sklep o izboru, s katerim se bo nadomestil predho-
dni sklep o zavrnitvi vloge kandidata.

V primeru, da izbrani kandidat pravočasno, to je 
najmanj 14 dni pred predvidenim odhodom, oziroma 
v upravičenim primerih tudi v krajšem roku (npr. nena-
dna bolezen) ne obvesti družbe Celeia o odpovedi in 
razlogih zanjo, ter kolikor odpoved ne bo upravičena, 
kandidat ne bo mogel kandidirati na javni razpis priho-
dnji dve leti.

Upravičeni razlogi za odpoved so:
– bolezen kandidata, ki se izkazuje z zdravniškim 

potrdilom,
– smrt v ožji družini,
– višja sila (naravne katastrofe ipd.).
12. Izplačilo subvencije
Mestna občina Celje bo nepovratna sredstva sub-

vencije izplačala koncesionarju skladno s Sklepom o do-
ločitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij 
za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke 
in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje 
ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na obmo-
čju Mestne občine Celje za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 20/14).

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.

Celeia d.o.o.
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Št. 2014-2/2014 Ob-2428/14

Popravek

V objavi javne dražbe za prodajo nepremičnin Jav-
nega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, 
Grajski trg 1, 2000 Maribor, pod št. 2014-2/2014, ob-
javljene v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 30. 4. 2014, 
pod št. Ob-2368/14, na strani 1246-1249, se v V. točki 
razpisa besedilo objave glede navedbe kraja izvedbe 
javne dražbe popravi na »Javna dražba se bo vršila 
v Zavodu Udarnik Maribor, mestni center umetnosti, 
Grajski trg 1, 2000 Maribor«.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Št. 4780-15/2013 Ob-2462/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefa-
nova 5, 1000 Ljub ljana, objavlja na podlagi 21. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 
47/13 – ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) naslednjo

javno dražbo
za prodajo stanovanja

I. Lastnik: Republika Slovenija,Gregorčičeva 20, 
Ljub ljana.

Upravljavec in organizator: Ministrstvo za zdravje, 
Štefanova 5, 1000, Ljub ljana.

II. Opis predmeta prodaje:
Enosobno stanovanje, na naslovu Kvedrova 

cesta 1, 1000 Ljub ljana, s št. 45, v VII. nadstropju 
večstanovanjskega objekta. Obsega kuhinjo z jedil-
nico, predprostor, kopalnico ter sobo s kabinetom in 
shrambo v pritličju, vse v skupni neto tlorisni površi-
ni 37,36 m2.

ID znak nepremičnine (stanovanja): 2680-354-45.
Prosta je vseh bremen. Je nezasedena.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne 

 dražbe:
Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
Izklicna cena nepremičnine je: 67.000,00 EUR.
Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za ka-

terega je možno višati izklicno ceno je 200,00 €.
Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in 

stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec.
Dražijo lahko fizične in pravne osebe, ki resnost 

svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10 % 
od izklicne cene na podračun Izvrševanja proračuna Re-
publike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št. 11 
27111-7200013-43402014.

Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, 
člani komisije in z njimi povezane osebe.

Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez 
obresti, v roku 15 dni vrne tistim dražiteljem, ki v postop-
ku javne dražbe niso uspeli. Najugodnejšemu dražitelju 
pa se plačana varščina všteje v ceno.

Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli do 
sklenitve pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se 
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov 
za prevzem razpisne dokumentacije.

IV. Izbor in plačila kupnine:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. 
Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za 
izklicno ceno, če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj 
tisti, ki ponudi najvišjo ceno.

Kupec, tj. najugodnejši dražitelj mora pogodbo pod-
pisati najpozneje v 15 dneh po zaključku javne draž-
be. Rok za plačilo kupnine je v 8 dneh po sklenitvi 
pogodbe na podračun Izvrševanja proračuna Repu-
blike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št. 11 
27111-7200013-43402014, pri čemer se položena var-
ščina všteje v kupnino.

Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina prav-
nega posla.

Če kupec v roku, ki je določen v IV. točki ne skle-
ne pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine 
ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico 
odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno po-
godbo, brez dodatnega roka za izpolnitev, že plačana 
varščina pa se ne vrne.

Prenos lastništva se opravi po plačilu celotne ku-
pnine.

V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe 

komisiji za vodenje javne dražbe predložiti naslednje 
podatke oziroma listine:

– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih 
oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev ter telefon-
sko številko in e-mail,

– pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se 
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec),

– ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za 
podpis pogodbe, njeno telefonsko številko,

– fotokopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila 

varščine.
Fizične osebe morajo pred pričetkom javne dražbe 

komisiji za vodenje javne dražbe predložiti naslednje 
podatke oziroma listine:

– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo davčne številke,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila 

varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, 

poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za 
podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overje-
nim pooblastilom.

Vsi dražitelji morajo 1 dan pred pričetkom javne 
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, 
izdano s strani banke, iz katerega je razviden točen čas 
izvedbe naloga in celotno številko transakcijskega raču-
na za primer vračila varščine ter vsa ostala zahtevana 
potrdila in dokumente.

VI. Postopek: javna dražba se bo izvedla dne 1. ju-
lija 2014, ob 10. uri, v mali sejni sobi na naslovu: Mini-
strstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana, I. nad-
stropje.

Javne dražbe
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VII. Drugi pogoji
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe 

najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika komi-
sije, nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da 
s prodajalcem najpozneje v roku 15 dni po opravljeni 
javni dražbi sklene pogodbo o prodaji stanovanja.

Javna dražba je končana, ko predsednik dražbe 
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

Javno dražbo vodi komisija v skladu z 32. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti.

Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil prodajne 
pogodbe v postavljnem roku, bo postopek javne dražbe 
razveljavljen, vplačana varščina pa se ne vrne.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – ku-
pljeno«.

VIII. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo 

na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana. 
Kontaktne osebe so dosegljive na tel. 01/478-69-61, 
01/400-69-76, vsak ponedeljek, sredo in petek od dne-
va objave do dneva izvedbe javne dražbe, med 9. in 
11. uro.

Ogled stanovanja je možen, po predhodnem dogo-
voru na tel. 01/478-6961.

Republika Slovenija
Ministrstvo za zdravje

Št. 7113-0091/2013 Ob-2439/14

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, na podlagi 
21. člena in četrte alineje 23. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 
30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), 111. člena Statuta Ob-
čine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11,) in Na-
črta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Sevnica za leto 2014, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Občine Sevnica

1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Sev-
nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel. 07/816-12-00; 
faks 07/816-12-10.

2. Opis predmeta prodaje in izklicna cena:
2.1. Gradbene parcele v novem delu stanovanjske-

ga naselja na Dolnjem Brezovem

Parc. št. k.o. Površina  
m2

Izklicna 
cena 

v EUR
200/8

1378 – Brezovo

826 11.709
200/9 833 11.808

200/10 831 11.779
200/11 821 11.638
200/12 820 11.624
200/13 975 13.820
200/14 802 11.369

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

Parcele se bodo prodajale posamično. Navedena 
izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vre-
dnost, ki ga plača kupec.

2.2. Gradbene parcele na območju Dvorec na Kom-
polju

Parc. št. k.o. Površina  
m2

Izklicna 
cena 

v EUR
55/1

1382 – Kompolje
1.600 22.400

55/2 1.600 22.400
55/5 1.737 16.000

Parc. št. 55/5, k.o. 1382 – Kompolje v naravi pred-
stavlja funkcionalno zemljišče ob obstoječem stano-
vanjskem in industrijskem objektu v zasebni lasti. Parc. 
št. 55/1 in 55/2, obe k.o. 1382 – Kompolje sta gradbeni 
parceli, ki ležita v območju razpršene gradnje. Parceli 
sta primerni za stanovanjsko gradnjo.

Parcele se bodo prodajale posamično. Navedena 
izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vre-
dnost, ki ga plača kupec.

3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek viša-
nja cene za nepremičnine pod točkami 2.1. in 2.2. 
je 100,00 EUR.

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

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

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

5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 3. 6. 2014, v pisarni 

št. 214 Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, po 
naslednjem vrstnem redu:

– za parcele pod točko 2.1., z začetkom ob 12. uri,
– za parcele pod točko 2.2., z začetkom ob 12.20.
6. Varščina
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vpla-

čati varščino v znesku 10 % vrednosti izklicne cene 
za posamezne parcele, za katere so zainteresirani. 
Varščina se nakaže na račun Občine Sevnica IBAN 
št. 01310-0100008286, BIC koda BSLJSI2X, sklic: 
davčna številka dražitelja, namen plačila »Javna draž-
ba«.

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

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

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

Če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil 
pooblaščenec, mora ta imeti neomejeno specialno po-
oblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga 
je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne 
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem 
organu ali pri notarju.
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8. Pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – ku-

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

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

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

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

9. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne infor-
macije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pri-
dobijo na sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan med 
uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel. 07/816-12-69, 
e-pošta: roman.strlekar@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 3528-149/2014-18 Ob-2460/14

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. 

P05 v visokem pritličju objekta, v skupni izmeri 127,10 m2 
v stavbi, na naslovu Rimska 8 v Ljub ljani, z id oznako 
nepremičnine 1721-257-2 v k.o. 1721 – Gradišče I. Ne-
premičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, 
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za 
nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. 
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravi-
ce in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. 
Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja 
v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Na-
črt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 190.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

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

P01 v pritličju objekta, v skupni izmeri 38,81 m2 v stavbi, 
na naslovu Žabjak 4 v Ljub ljani, z id oznako nepremič-
nine 1728-458-2, v k.o. 1728 – Ljub ljana-mesto. Ne-
premičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, 
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za 
nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. 

Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravi-
ce in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. 
Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja 
v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Na-
črt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 48.600,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

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

P01 in P02, v pritličju objekta, v skupni izmeri 53,35 m2 
v stavbi, na naslovu Hrenova 15 v Ljub ljani, z id ozna-
ko nepremičnine 1728-460-5, v k.o. 1728 – Ljub-
ljana-mesto. 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: 66.700,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

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

L-11 v pritličju objekta, v skupni izmeri 36,06 m2 v stav-
bi, na naslovu Grablovičeva 54 v Ljub ljani, z id oznako 
nepremičnine 1727-1040-14, 1727-1040-16, v k.o. 1727 
– Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje 
prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključe-
na v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 55.893,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor-lo-

kal št. 9,10,11 v kleti in pritličju objekta, v skupni iz-
meri 113,87 m2 v stavbi, na naslovu Grablovičeva 56 
v Ljub ljani, z id oznako nepremičnine 1727-1052-14, 
1727-1052-15, 1727-1988-16, v k.o. 1727 – Poljan-
sko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje za-
sedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno 
najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je 
nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogod-
be prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po 
najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opre-
me, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 99.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

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

L-5 v pritličju objekta, v skupni izmeri 18,39 m2 v stavbi, 
na naslovu Grablovičeva 60 v Ljub ljani, z id oznako ne-
premičnine 1727-1991-15, v k.o. 1727 – Poljansko pred-
mestje. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta 
vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 28.504,50 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

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

L-6 v pritličju objekta, v skupni izmeri 36,56 m2 v stavbi, 
na naslovu Grablovičeva 60 v Ljub ljani, z id oznako ne-
premičnine 1727-1991-14, 1727-1005-14, v k.o. 1727 – 
Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje 
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zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno 
najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je ne-
premičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe 
prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po na-
jemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, 
ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 2014. Izklicna 
cena: 56.668,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-
premičnin.

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

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

skega;
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 3. 6. 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. P05, na naslovu Rimska 8, 
ob 11. uri,

– poslovni prostor št. P01, na naslovu Žabjak 4, 
ob 11.30,

– poslovni prostor št. P01, in P02 na naslovu Hre-
nova 15, ob 12. uri,

– poslovni prostor št. L-11, na naslovu Grabloviče-
va 54, ob 12.30,

– poslovni prostor št. 9, 10, 11, na naslovu Grablo-
vičeva 56, ob 13. uri,

– poslovni prostor št. L-5, na naslovu Grabloviče-
va 60, ob 13.30,

– poslovni prostor št. L-6, na naslovu Grabloviče-
va 60, ob 14. uri.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki 
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljub ljana številka: 
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z na-
vedbo »Plačilo varščine – Javna dražba za poslovni 
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 po predhodnem do-
govoru.

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
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Svet javnega zavoda Doma upokojencev dr. Fran-
ceta Bergelja Jesenice, na podlagi 34. in 35. člena Zako-
na o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 
23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 21/13 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zako-
na o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 
s spremembami) ter 20., 34. in 36. člena Statuta zavoda 
ter sklepa Sveta zavoda z dne 27. 2. 2014, razpisuje 
prosto delovno mesto

direktorja/m/ž Doma upokojencev dr. Franceta 
Bergelja Jesenice.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih, z Zakonom o delovnih razmerjih določenih 
pogojev, izpolnjuje tudi pogoje po 56., 57. in 69. členu 
Zakona o socialnem varstvu, in sicer ima:

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih 
izkušenj ali

– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona 
o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih 
na področju socialnega varstva,

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge 
družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri in 5 let 
delovnih izkušenj, kot določa 56. člen Zakona o social-
nem varstvu,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. 
Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora 
opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja 
delovnih nalog direktorja, sicer mu mandat, na podlagi 
zakona, preneha.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-
jem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata.

Kandidati naj prijavi na razpis priložijo življenjepis in 
svojo vizijo delovanja Doma upokojencev dr. Franceta 
Bergelja Jesenice, za mandatno obdobje do leta 2020.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
naj kandidati pošljejo na naslov: Dom upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 
4270 Jesenice, v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – 
razpis za direktorja«, v roku 15 dni od dneva objave tega 
razpisa. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni 
po opravljeni izbiri.

Svet Doma upokojencev  
dr. Franceta Bergelja Jesenice

 Ob-2442/14

Svet Centra za socialno delo Maribor, na podlagi 
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, 
št. 12/91 in spremembe), 25. člena Zakona o delovnih 
razmer jih (Uradni list RS, št. 21/13 in spremembe.), 56. 
in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – UPB in spremembe), 29. člena in prvega 
odstavka 33. člena Statuta Centra za socialno delo Ma-

ribor, ter sklepa Sveta Centra za socialno delo Maribor 
št. 1. iz korespondenčne seje dne 8. 5. 2014, razpisuje 
prosto delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za socialno delo 
Maribor.

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

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu,

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

varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstve-

nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za 
splošno izobra ževanje,

ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona 

o socialnem varstvu,
– dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet 

let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobra-
ževanje.

Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi 
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje 
socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbor-
nica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje, mora pa ga opraviti naj-
kasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direk-
torja/ice, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.

Mandat direktorja Centra za socialno delo Maribor 
traja pet let. Z imenovanim direktorjem se bo skleni-
lo delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja 
mandata.

Pisne prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev, potrdilom o nekaznovanosti, 
potrdilom sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem po-
stopku, ter lastno vizijo razvoja Centra za socialno delo 
Maribor za mandatno obdobje, naj kandidati/ke v zaprti 
ovojnici pošljejo v roku 15 dni od objave razpisa na 
naslov: Center za socialno delo Maribor, Zagrebška 
cesta 72, 2000 Maribor, z oznako »Ne odpiraj – Razpis 
za direktorja/direktorico«.

Nepopolne vloge ne bodo obravnavane v izbirnem 
postopku.

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

Svet Centra za socialno delo Maribor

Št. 110-20/2014 Ob-2448/14

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobra-

nilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in št. 77/09):

Razpisi delovnih mest
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– 2 prosti mesti državnega pravobranilca na se-
dežu Državnega pravobranilstva v Ljub ljani.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem 
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na 
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu 
Zakona o državnem pravobranilstvu.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obli-
ki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni 
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter 
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenova-
nje na mesto državnega pravobranilca.

Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za 
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu 
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih 
evidenc:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni 

naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu 
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen 
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali 
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;

– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo 
datuma opravljenega izpita;

– da je osebnostno primeren.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 

naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o iz-
polnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2458/14

Komisija za izvedbo javnega natečaja za imenova-
nje direktorja javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje 
Kidričevo, javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju izbirna 
komisija), na podlagi 23. člena Odloka o ustanovitvi jav-
nega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/11) in 39. člena 
Statuta javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidriče-
vo d.o.o., objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto

direktorja javnega podjetja Vzdrževanje in gra-
dnje Kidričevo d.o.o.

Za direktorja javnega podjetja je lahko imenovana 
vsaka fizična oseba, ki poleg splošnih pogojev za skleni-
tev delovnega razmerja izpolnjuje še naslednje pogoje:

– najmanj srednja strokovna izobrazba (zaželjena 
višješolska ali visokošolska izobrazba),

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– je državljan Republike Slovenije,
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora tega 

javnega podjetja,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi nakle-

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapo-
ra v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomoč-
na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti.

Funkcionalna znanja:
– delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.

Želena znanja, sposobnosti in lastnosti:
– dobre organizacijske sposobnosti,
– dobre komunikacijske sposobnosti,
– sposobnost za timsko delo,
– sposobnost javnega nastopanja,
– delegiranje nalog in postavljanje ciljev,
– prepoznavanje kompetenc podrejenih,
– sposobnost strateškega mišljenja,
– sposobnost pogajanja,
– poznavanje poslovnih procesov,
– sposobnost odločanja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-

merje za določen čas, za dobo 4 let s polnim delovnim 
časom, ista oseba pa je lahko po poteku mandata po-
novno imenovana.

Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahteva-

ne izobrazbe, iz katerega morajo biti razvidni stopnja 
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena;

2. potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah z opi-
som delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnje-
vanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obdo-
bje, podjetje, vrsta dela, stopnja zahtevnosti in naziv);

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti;

4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka 
dovoljuje izbirni komisiji pridobitev podatkov iz 3. točke 
iz uradne evidence, sicer mora predložiti ustrezna do-
kazila;

5. program poslovanja podjetja na največ treh 
straneh, ki naj vsebuje vizijo razvoja, dolgoročne in 
krat koročne cilje ter glavne aktivnosti za doseganje 
teh ciljev.

Prijavi na razpis za delovno mesto direktorja jav-
nega podjetja morajo kandidati priložiti kratek življe-
njepis, navedbo formalne izobrazbe ter drugih znanj 
in veščin.

Kandidate vabimo, da posredujejo pisne prijave 
z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v roku 15 dni 
od objave javnega razpisa v zaprti kuverti na naslov: 
Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje, d.o.o., 
Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, s pripisom 
»Razpis za direktorja – Ne odpiraj«.

Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vlo-
ge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo o izbiri pisno 
obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne 
informacije je mogoče dobiti pri članu izbirne komisije 
Damjanu Napast 02/789-06-11 ali damjan.napast@ki-
dricevo.si.

Komisija za izvedbo javnega natečaja  
za imenovanje direktorja javnega podjetja 

Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje, 
d.o.o.

Št. 110-135/2013 Ob-2475/14

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 71.a člena Zakona 

o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 
in 69/13):
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– 1 prosto mesto višjega sodnika na Višjem 
sodišču v Ljub ljani, ki bo takoj po izvolitvi dodeljen 
na delo na Ministrstvo za pravosodje za vodenje 
Centra za izobraževanje v pravosodju za čas treh let.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za 
izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu 
Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v 
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni uni-
verzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju 
posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško 
mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Mi-
nistrstvo za pravosodje.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva po-
datek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško 
funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek 
o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence 
o državljanstvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2476/14

Svet Agencije za energijo objavlja na podlagi dru-
gega odstavka 396. člena Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 17/14) javni natečaj za prosto delovno mesto

direktorja Agencije za energijo.
1. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpol-

njuje naslednje pogoje:

– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 

programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali 
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, 
ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo 
izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;

– je strokovnjak za tehnična, ekonomska ali pravna 
vprašanja s področja energetike, ki ima najmanj tri leta 
delovnih izkušenj na področju trga z elektriko ali zemelj-
skim plinom;

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega 
pet let na vodilnih delovnih mestih;

– obvlada angleški jezik;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 

na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še 
ni bila izbrisana;

– ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Repu-
blike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične 
stranke.

2. Prijava mora vsebovati:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– dokazilo, iz katerega je razvidna delovna doba;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-

polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj 
– obrazec Europass;

– dokazila o zahtevanih delovnih izkušnjah na po-
dročju dejavnosti delovanja trga z električno energijo ali 
zemeljskim plinom;

– dokazila o zahtevanih delovnih izkušnjah na vo-
dilnih delovnih mestih.

– potrdilo o nekaznovanosti;
– dokazilo o znanju angleškega jezika,
– pisno izjavo, da ni član organa politične stranke.
– program dela in razvoja agencije za naslednje 

mandatno obdobje.
3. Direktor bo imenovan za mandatno dobo šestih 

let.
4. Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili o izpol-

njevanju pogojev v 15 dneh po objavi javnega natečaja 
v Uradnem listu RS v zaprti kuverti na naslednji naslov: 
Agencija za energijo, Strossmayerjeva 30, 2000 Mari-
bor, s pripisom »Javni natečaj za direktorja«. Odpiranje 
ne bo javno.

5. Dodatne informacije lahko dobite vsak delovni 
dan od 9. do 12. ure na tel. 02/234-03-01. Kontaktna 
oseba je Rania Šraj Ayache.

6. Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo svet 
povabil na razgovor. Kandidati bodo o izbiri obveščeni 
v roku 8 dni po imenovanju.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtral-
ni za ženske in moške.

Svet Agencije za energijo
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 Ob-2443/14

Obvestilo

o delnem zaključku Javnega poziva 24SUB-OB14 
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove na-
ložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb v delu, ki se nanaša 
na ukrep I.a – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj 
nič energijske stanovanjske stavbe in na ukrep J – na-
kup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni 
ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energij-
skem razredu Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, 
objavlja, da je Javni poziv 24SUB-OB14 Nepovratne 
finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe ob-
novljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 15/14) v delu, 
ki se nanaša na ukrep I.a – gradnja ali nakup pasivne 
oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in 
na ukrep J – nakup stanovanja v tri- in večstanovanj-
ski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma 
skoraj nič energijskem razredu, zaključen, ker so za-
prošene nepovratne finančne spodbude vlagateljev že 
presegle vsa sredstva, razpisana za navedena ukrepa.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2420/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davč-
na uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 
1000 Ljub ljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G) 
objavlja

ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih osebnih vozil

Ker v prvem postopku javnega zbiranja ponudb, 
objavljenem 28. 3. 2014 v Uradnem listu RS, št. 21/14, 
pod številko objave Ob-2029/14, prodajalec Davčna 
uprava RS ni prodal vseh vozil, razpisuje v skladu 
s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti ponovno zbiranje 
ponudb za odkup rabljenih vozil. Izklicna prodajna cena 
se v tem zbiranju ponudb, glede na prvotno ocenjeno 
vrednost, zniža za 25 %.

1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 6 osebnih 
avtomobilov v lasti Davčne uprave Republike Slovenije. 
Vozila so odjavljena iz prometa.

Skupna ocenjena vrednost vozil je 3.099,00 EUR. 
Osnova za izračun vrednosti je vrednost iz programa 
Eurotax – brez DDV, znižana za 25 %. Tako znižana 
ocenjena vrednost posameznega vozila je izklicna pro-
dajna cena.

Vozila se kupujejo po načelu videno–kupljeno. 
DDV se ne obračuna.

2. Vsak zainteresirani posameznik lahko odda po-
nudbo za eno ali več vozil. Ponudbo pošlje v pravil-
no označeni kuverti. Upoštevane bodo le ponudbe, ki 
bodo izpolnjevale pogoje in katerih cene bodo enake 
ali višje od ocenjene vrednosti/ izklicne prodajne cene.

3. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju po-
nudb je plačana varščina, ki znaša 10 % znižane iz-

klicne prodajne cene za vsako vozilo. Če ponudnik 
odda ponudbo za več vozil, se vplača skupno varščino 
(eno nakazilo). Varščino je treba nakazati na depozitni 
račun DURS št. SI56 0110 0630 0109 972, z obve-
znim sklicem 18 16128-2010003-xxxxxxxx (namesto 
8x ponudnik vpiše svojo 8-mestno davčno številko). 
Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina/priloga 
ponudbe.

4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete 
najkasneje do 10. 6. 2014 do 10. ure, na naslov: Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, 
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljub ljana, glavna pisarna 
DURS.

5. Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 2014 ob 
10.30, na naslovu naročnika.

6. Veljavnost oddanih ponudb je 60 dni od dneva 
odpiranja ponudb.

7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najviš-
ja ponujena cena za posamezno vozilo.

8. Predkupne pravice ni.
9. Vozilo bo prodano najugodnejšemu ponudniku. 

V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto vozilo po-
nudijo enak znesek, bo prodajalec vse ponudnike, ki 
so ponudili enako ceno pozval k oddaji nove ponudbe 
za predmetno vozilo. V primeru, da je ponujena cena 
za isto vozilo pri več ponudnikih enaka tudi v drugem 
krogu, se za izbor najugodnejšega ponudnika opravi 
žreb, ki ga izvede komisija in na katerem so lahko pri-
sotni predstavniki ponudnikov.

10. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe: Do 
roka je treba predložiti:

– izpolnjen in podpisan obrazec »ponudba«,
– potrdilo o plačani varščini.
11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede 

na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim 
ponudnikom.

12. Z najugodnejšim ponudnikom bo za vsako 
posamezno vozilo sklenjena pogodba. Kupec mora 
podpisati pogodbo v roku 8 dni od poziva, sicer se 
šteje, da od nakupa odstopa. V tem primeru je do na-
kupa predmetnega vozila upravičen naslednji najugo-
dnejši ponudnik.

13. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS 
v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Prevzem vozil je 
možen šele po predložitvi dokazila o plačilu kupnine. 
Kupec mora vozilo prevzeti na lokaciji, navedeni v pre-
glednici »Seznam vozil za prodajo 2014 – drugi krog«, 
v roku 10 dni od dneva plačila. Plačilo kupnine v roku, 
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

14. Vsem neuspelim ponudnikom bo varščina vr-
njena v roku 15 dni na njihov transakcijski račun, ki je 
naveden na obrazcu ponudbe.

15. Razpisna dokumentacija je brezplačno do-
stopna na prodajalčevi spletni strani http://www.
durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/javni_razpisi/. Podatki 
o vozilih, lokacijah in kontaktnih osebah so razvidni 
iz preglednice »Seznam vozil za prodajo 2014 – drugi 
krog«, ki je priloga razpisne dokumentacije.

16. Ponudniki dodatne informacije v zvezi s posa-
meznimi vozili dobijo vsak delavnik, med 9. in 14. uro 
pri kontaktnih osebah za posamezna vozila. Pri istih 
osebah se lahko dogovorijo tudi za ogled vozil.

Druge objave
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17. Kontaktni osebi za dodatne informacije gle-
de prodaje vozil sta Alojz Peklaj, tel. 01/478-28-28; 
e-naslov: alojz.peklaj@gov.si in Tanja Despot, 
tel. 01/478-28-83; e-naslov: tanja.despot@gov.si.

Ministrstvo za finance  
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 478-27/2013-32 Ob-2427/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska 
uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1523 
Ljub ljana (v nadaljevanju: prodajalec) na podlagi Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih službenih vozil

1. Ime in sedež upravljavca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartin-
ska cesta 55, 1523 Ljub ljana.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb: odprodaja 
9 rabljenih službenih vozil. Skupna ocenjena vrednost 
vozil je 11.800,00 EUR. Seznam vozil:

Zap. št. Znamka in tip vozila Vrsta vozila Reg. št. pred 
odjavo

Izklicna cena 
v EUR

1. Renault Master Combi 2.5 osebni KR T4-993 1.100,00

2. Renault Kangoo 1,4 osebni LJ N2-55M 500,00

3. Renault Megane 1,6/16V osebni LJ X5-698 1.100,00

4. Renault Megane 1,6 osebni LJ N2-56M 700,00

5. Renault Clio 1,2 osebni MS A4-993 1.600,00

6. Renault Megane 1,6 osebni GO C5-270 800,00

7. Renault Clio 1.2 osebni KP K1-643 1.100,00

8. Renault Clio 1.2 osebni KP D9-402 1.400,00

9. Renault Kangoo 1.6/16V (4x4) osebni KP 82-54V 3.500,00

SKUPAJ: 11.800,00

3. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani 
varščini v višini 10 % izklicne cene za vsako posamezno 
vozilo, za katero ponudnik odda ponudbo. Če ponudnik 
odda ponudbo za več vozil, lahko predloži eno potrdilo 
o plačani varščini za vsa vozila, za katera je oddal po-
nudbo.

4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pri-
dobivali podrobnejše informacije o predmetu prodaje 
zaradi oblikovanja ponudbe za nakup: kupci kupujejo 
vozila po načelu videno-kupljeno, zato jim je omogočen 
ogled vozil pred oddajo ponudbe. Kontaktne osebe, 
s katerimi je potreben predhodni dogovor o terminu 
ogleda, so navedene v oklicu javnega zbiranja ponudb. 
Vse morebitne informacije v zvezi s samim postopkom 
javnega zbiranja ponudb, ponudniki dobijo na telefonski 
številki, navedeni pod točko 15 ali na elektronskem na-
slovu: gcu.carina@gov.si.

5. Predložitev in sestavine ponudbe: ponudniki lah-
ko ponudbe oddajo na obrazcu iz oklica javnega zbira-
nja ponudb, kateremu mora biti priloženo potrdilo o pla-
čani varščini v ustrezni višini.

6. Posebnih omejitev upravljavca v zvezi s postop-
kom prodaje ni.
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7. Način in rok plačila kupnine: ponudnik, ki bo 
ponudil najvišjo ceno za posamezno vozilo, bo kot 
najugodnejši ponudnik kupnino plačal na podlagi pre-
jetega računa na transakcijski račun prodajalca, najka-
sneje v roku 15 dni od dneva izstavitve računa. Plačilo 
kupnine v prej določenem roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla. Plačilo računa je pogoj za prevzem 
vozila, ki mora biti izveden v roku 10 dni od dneva 
plačila računa.

8. Rok za oddajo ponudbe: rok za oddajo ponudb je 
torek, 3. 6. 2014 do 9. ure. Upoštevane bodo ponudbe, 
ki bodo na naslov prodajalca pripele do omenjenega 
roka.

9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo je 
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v pro-
storih upravljavca v torek, 3. 6. 2014 ob 10. uri, v sejni 
sobi št. 330.

11. V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto vo-
zilo ponudijo enak znesek, bo prodajalec vse ponudnike, 
ki so ponudili enako ceno pozval k oddaji nove ponudbe 
za predmetno vozilo. V primeru, da je ponudbena cena 
za isto vozilo pri več ponudnikih enaka tudi v drugem 
krogu, se za izbor najugodnejšega ponudnika opravi 
žreb, ki ga izvede komisija, imenovana za izvedbo po-
stopka odprodaje.

12. Vlada in organ za izvrševanje proračuna sa-
moupravnih lokalnih skupnosti ali pooblaščena oseba 
s soglasjem predstojnika postopek lahko ustavita do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

13. Obstoj predkupne pravice: ne.
14. Vsi pogoji, navodila in obrazec za pripravo po-

nudbe so navedeni v oklicu javnega zbiranja ponudb, 
ki je objavljen na spletni strani prodajalca http://www.
carina.gov.si/si/javne_objave/javne_draz be/.

15. Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom 
odprodaje ponudniki lahko dobijo na tel. 01/478-38-38, 
vsak delovnik med 8. in 14. uro ali na elektronskem na-
slovu: gcu.carina@gov.si. Vse informacije v zvezi z vozili 
pa ponudniki dobijo pri kontaktni osebi za posamezno 
vozilo (te so razvidne iz oklica javnega zbiranja ponudb, 
ki je objavljen na naslovu iz prejšnje točke).

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 478-1/2014-1 Ob-2459/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10; 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in 5. čle-
na Statuta Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, 
Ljub ljana, št. 010-1/04, Dom upokojencev Center, Ta-
bor-Poljane objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem

I. Ime in sedež organizatorja in upravljavca javnega 
zbiranja ponudb je Dom upokojencev Center, Tabor-Po-
ljane, Tabor 10, 1000 Ljub ljana.

II. Vrsta pravnega posla: oddaja stvarnega premo-
ženja v najem.

III. Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet od-
daje v najem je neopremljen gostinski lokal na naslovu 
Poljanska cesta 14, 1000 Ljub ljana, ki v naravi predsta-
vlja restavracijo s kuhinjo in vsemi pomožnimi prostori in 
skladišči in ločenim WC-jem, v izmeri 165 m2

.

IV. Ponudbe ponudnikov morajo vsebovati nasle-
dnje dokumente:

1. Izpisek iz sodnega registra za opravljanje de-
javnosti;

2. Višina mesečne najemnine, ki jo je ponudnik 
pripravljen plačati:

Ponudbe z zahtevanimi dokazili naj ponudniki po-
šljejo v roku 10 dni od objave v Uradnem listu RS na na-
slov: Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10, 
1000 Ljub ljana s pripisom: »Javna ponudba za najem 
gostinskega lokala – Ne odpiraj«.

Odpiranje ponudb bo 27. 5. 2014 ob 11. uri. Nepo-
polne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po razpi-
snem roku, se ne bodo upoštevale – o tem bodo ponu-
dniki pisno obveščeni.

Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponudbena 
mesečna najemnina, ki ne sme biti nižja od 800,00 EUR.

Poleg mesečne najemnine je najemnik dolžan pla-
čevati tudi obratovalne stroške, stroške rednega vzdr-
ževanja in stroške nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča.

Pred prevzemom gostinskega lokala je izbrani po-
nudnik dolžan plačati varščino za čas uporabe prostora 
v višini ene mesečne najemnine. Po prenehanju naje-
mnega razmerja se varščina, valorizirana z indeksom 
rasti življenjskih potrebščin vrne upravičencu.

V. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se naj-
kasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogod ba 
v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 5 dni 
po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti najemo-
dajalcu.

Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe. 
V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo 
naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

Vse dodatne informacije v zvezi z javno ponudbo 
dobite pri Zlati Marin, tel. 01/234-73-06 ali email: zla-
ta.marin@duc.si. Ogled gostinskega lokala je mogoč 
po predhodnem dogovoru.

Dom upokojencev Center, Ljub ljana

Št. 278.1-572/2014 Ob-2440/14

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

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

lokacija Koper tovorna,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna, 

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

lokacija Nova Gorica,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna, 

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

lokacija Most na Soči,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljub ljana, 

lokacija Kranj in Jesenice,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Maribor, 

lokacija Dravograd, ŽP Ruta.
Predmet prodaje obsega: cca 340 ton neuporabnih 

tirnic, kretniških delov, DTM (odpadno železo).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 

78.200,00 EUR brez DDV-ja.
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Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 28. 5. 2014 
ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska 
ul. 11, 1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in investicije 
(sejna soba 606).

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

Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom 
prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po obja-
vi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem 
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske že-
leznice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer 
po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.ko-
smac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/29-14-634.

Slovenske železnice, d.o.o.

 Ob-2464/14

Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub-
ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni 
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 
45/08 in 91/13) določa in objavlja datum nastopa poslo-
vanja notarja:

– 21. 5. 2014 prične s poslovanjem notarka Maša 
Mažgon v Ljub ljani, Trg prekomorskih brigad 2.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 478-9/2013-6 Ob-2446/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12), 35., 36., 37., 38. in 39. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13) ter sklepa Občinskega sveta Občine Luče, z dne 
14. 2. 2013 in 30. 1. 2014, Občina Luče objavlja

tretje javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
Predmet prodaje sta naslednji nepremičnini v lasti 

Občine Luče:
A. Nepremičnina parc. št. 340/16, travnik, v izmeri 

561 m2, ID nepremičnine 911-340/16-0, k.o. 911 – Ra-
duha, ki v naravi predstavlja dvorišče in funkcionalno ze-
mljišče k stanovanjski hiši na parceli *149, k.o. Raduha.

B. Nepremičnina parc. št. *149, stanovanjska hiša, 
v izmeri 71 m2, ID nepremičnine 911-149/0-1, k.o. 911 
– Raduha.

Nepremičnini se prodajata v kompletu. Ocenjena 
vrednost nepremičnin na podlagi cenitvenega poročila 
znaša 46.907,76 EUR. Na tretjem javnem zbiranju po-
nudb se cena zniža za 30 %, tako da znaša izhodiščna 
cena obeh nepremičnin skupaj 32.835,43 EUR.

3. V ceno niso všteti stroški vpisa v zemljiško knjigo, 
ki jih plača kupec.

4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
5. Pogoji prodaje:
– nepremičnini, ki sta predmet tega razpisa, se pro-

dajata kot zaključena celota,
– nepremičnini se prodajata po načelu »videno – 

kupljeno«,
– ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe,

– nepremičnini se prodajata s pogojem, da bo moral 
kupec Občini Luče proti plačilu zagotoviti uporabo elek-
trike iz obstoječega hišnega priključka,

– ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja po-
nudb plačati varščino v višini 4.000,00 EUR na transak-
cijski račun Občine Luče, številka 01267-0100019123.

Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v roku 10 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

6. Ponudba:
Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje se-

stavine:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, 

naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, 
davčno številko, potrdilo o državljanstvu; pravne osebe: 
naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, 
davčno številko, navedbo zakonitega zastopnika oziro-
ma podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega registra),

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

– potrdilo o plačilu varščine v višini 4.000,00 EUR.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgo-

raj navedene sestavine. Nepravočasne in nepopolne 
ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne 
bodo obravnavane. Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po 
roku za oddajo ponudb.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
– izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, 
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Če bo 
med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo po-
dali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno 
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo 
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki,

– ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb,

– Občina Luče lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge,

– Občina Luče si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.

8. Sklenitev pogodbe:
– izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema ob-

vestila o izbiri in poziva, skleniti prodajno pogodbo, nato 
pa v 8 dneh po izdaji računa plačati preostanek kupnine. 
Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega 
posla; kupcu bo notarsko overjeni izvod kupoprodajne 
pogodbe izročen po plačilu celotne kupnine,

– če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe,

– pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe 
o prodaji nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico 
na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo,

– župan oziroma imenovana komisija s soglasjem 
župana lahko ustavita postopek prodaje do sklenitve 
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
morebitni stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Luče.

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

Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili 
in prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 9. 6. 2014, do 
11. ure na naslov: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče. 
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Do tega datuma oziroma ure mora ponudba prispeti na 
sedež občine. Ponudbe se lahko pošljejo po pošti ali 
oddajo osebno v glavni pisarni Občine Luče. Na zaprti 
ovojnici mora biti na levi spodnji strani ovojnice vidno 
navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremič-
nine«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek 
(naziv za firme) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Luče prispele po roku 
za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene poši-
ljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

10. Čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 2014 ob 12. uri, 

v sejni sobi Občine Luče. Upoštevane bodo le pravilno 
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na 
naslov Občine Luče.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo 
prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pri-
četkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna 
pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb, 
kolikor niso zakoniti zastopniki ponudnika.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri jav-
nem odpiranju ponudb morajo pred pričetkom javnega 
odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni 
dokument s fotografijo.

Za posameznega ponudnika je lahko na javnem 
odpiranju prisotna le po ena oseba.

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala ko-
misija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru 
najugodnejšega ponudnika obvestila v 15 dneh po jav-
nem odpiranju ponudb.

11. Podrobnejše informacije: dodatne informacije 
v zvezi s predmetom prodaje lahko zainteresirani ponu-
dniki dobijo na tel. 03/839-35-50 pri Klavdiju Strmčniku. 
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem telefon-
skem dogovoru.

Občina Luče

Št. 478-41/2013 Ob-2421/14

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in spr.) in 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in spr.) ter 545. sklepa Občin-
skega sveta Občine Jesenice z dne 21. 11. 2013, obja-
vlja Občina Jesenice

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja  

v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:
– posamezen del stavbe z ident. št. 2172-372-1, 

poslovni prostor s kletjo, shrambo v 3. in 2. etaži, v iz-
meri 108,87 m2, v stavbi na naslovu Hrušica 5, Hrušica,

– posamezni del stavbe z ident. št. 2172-372-5, 
klet v 1. etaži, v izmeri 12,85 m2, v stavbi na naslovu 
Hrušica 5, Hrušica,

– pripadajoče zemljišče v deležu 1/3 na parc. 
št. 2172-6/12-0, k.o. Hrušica, k stavbi na naslovu Hru-
šica 5, Hrušica.

Izklicna cena za poslovni prostor in klet v stavbi 
2172 – 372 znaša 52.000,00 EUR, za pripadajoče ze-
mljišče v deležu 1/3 na parc. št. 6/12 pa 1.100,00 EUR. 
Skupna izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 
53.100,00 EUR.

Nepremičnine se prodajajo kot celota.
2. Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja 

ponudb so last Občine Jesenice.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične ose-

be, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumen-
tacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti 
kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za odkup ne-
premičnine – poslovnega prostora s pripadajočim zemlji-
ščem« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po 
pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 
Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi 
ime, točen naslov, telefonsko številko, ter e-mail poši-
ljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, 
so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino, kot 
garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % 
od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kan-
didira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virman-
sko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt 
pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 
75400-2001004-00000014, s pripisom »varščina za na-
kup poslovnega prostora«. Plačana varščina bo izbra-
nemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponu-
dnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva 
odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifič-

ni podatki o poslovnem prostoru in številko poslovne-
ga prostora, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni 
pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, 
kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvi-
dni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo 
interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, v sobi P 9, 
Marija Lah, vsak delovni dan, od dne objave javne po-
nudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 26. 5. 2014 
do 15. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka 
za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na 
svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele 
po 26. 5. 2014 po 15. uri ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku 
javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih po-
nudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve 
pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini 
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za 
okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/58-69-304 ali po 
elektronski pošti: marija.lah@jesenice.si.

Občina Jesenice

Št. 352-9/2013 Ob-2422/14

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in spr.) in 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in spr.) ter 545. sklepa Občin-
skega sveta Občine Jesenice z dne 21. 11. 2013, obja-
vlja Občina Jesenice

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja  

v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:

1. Stanovanje z ident. št. 2175-251-74, v skupni 
izmeri 60,02 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 71, 4270 
Jesenice. Izklicna cena znaša 33.600,00 EUR. Najemni-
ca stanovanja ima predkupno pravico.
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2. Stanovanje z ident. št. 2172-203-3, v skupni 
izmeri 58,20 m2, na naslovu Hrušica 49, 4276 Hrušica. 
Izklicna cena znaša 32.134,00,00 EUR.

2. Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja 
ponudb so last Občine Jesenice.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične ose-

be, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumen-
tacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti 
kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za odkup ne-
premičnine – stanovanja (z navedbo naslova in številke 
stanovanja)« na vložišče Občine Jesenice ali pripo-
ročeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta 
železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki 
navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko, ter 
e-mail pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, 
so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino, kot 
garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % (de-
set odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za 
katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki 
virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, 
odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 
18 75400-2001004-00000013, s pripisom »varščina za 
nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)«. Plačana 
varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, 
neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični 

podatki o stanovanju in številka stanovanja, ki je pred-
met javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih 
morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za iz-
vedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumen-
tacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo 
na Občini Jesenice, v sobi P9, Marija Lah, vsak delovni 
dan, od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 26. 5. 2014 
do 15. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od poteka roka 
za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na 
svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele 
po 26. 5. 2014 po 15. uri, ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku 
javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih po-
nudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve 
pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini 
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za oko-
lje in prostor, Marija Lah, tel. 04/58-69-304.

Občina Jesenice

Št. 478-16/2013 Ob-2435/14

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slo-
venj Gradec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), ter 
sklepa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec 
št. 14.3-497, z dne 6. 2. 2014, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti  
Mestne občine Slovenj Gradec

parc. št. 3/7 in 244/68, vse k.o. 850 – Slovenj 
 Gradec

1. Navedba prodajalca: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec.

1. Predmet prodaje:
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči v okoli-

ci Slovenj Gradca, ki sta po zazidalnem načrtu Soto-
čje predvideni za izgradnjo poslovno-storitvenega objek-
ta, s parcelnimi številkami: 3/7, k.o. Slovenj Gradec, v iz-
meri 2.892 m2, in parc. št. 244/68, k.o. Slovenj Gradec, 
v izmeri 3.313 m2.

Zemljišči se prodajata kot celota.
2. Izhodiščna cena:
Izhodiščna cena za stavbna zemljišča znaša 

50 EUR/m2.
V izhodiščni ceni za zemljišče ni zajet 22 % da-

vek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Izbrani ponudnik mora plačati še stroške komu-

nalnega opremljanja zemljišča, ki znašajo 26,05 EUR 
na m2.

Kupec mora zgraditi komunalno infrastrukturo 
v skladu z OPPN in projektno dokumentacijo. Vrednost 
zgrajene komunalne infrastrukture se bo upoštevala ob 
izračunu komunalnega prispevka.

3. Lokacija in namembnost prodajanih zemljišč: ze-
mljišča se nahajajo na ureditvenem območju, ki ga ure-
ja Odlok ureditvenega načrta Sotočje s spremembami 
(Uradni list RS, št. 75/01, 87/03, 72/12). Območje OPPN 
se nahaja v severnem delu naselja Slovenj Gradec, na 
sotočju Suhodolnice in Mislinje oziroma med državno 
cesto št. 1258 – severna obvoznica in občinsko cesto 
št. 378261. Sodi v prostorsko enoto naselja Center.

4. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč.
5. Varščina
Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, mora-

jo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5 % 
izhodiščne vrednosti nepremičnine (15.512,50 EUR). 
Ponudbi za nakup zemljišča je treba priložiti potrdilo 
o plačilu varščine.

Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne 
občine Slovenj Gradec, TRR št. 01312-0100010322, 
sklic 00-2001-vaša davčna številka, in sicer do dneva 
izteka roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj 
za sodelovanje pri nakupu predmetne nepremičnine.

V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne 
posredujejo ponudbe, Mestna občina Slovenj Gradec 
varščino obdrži. Prav tako Mestna občina Slovenj Gra-
dec obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu 
varščine ponudbo za nakup nepremičnine umakne.

Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila 
o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vra-
čuna v kupnino.

6. Prodajni pogoji in merila
Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega 

zapisa.
Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izho-

diščno ceno.
Nakup bo potekal po načelu videno–kupljeno, ka-

snejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upo-
števano.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je naj-
višja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od druge 
najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi 
fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo 
tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno 
določeni višini.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne 
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali 
več ponudnikov za nakup zemljišča, ponudijo isto ceno 
(razpon manj kot 1.000,00 €), lahko komisija pozove 
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najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se 
z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugo-
dnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklic-
no ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

7. Pogoji sodelovanja
Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fi-

zične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom pri-
dobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji, in ki v roku podajo pravilne ponudbe.

Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati 
naslednje:

– podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen 
naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za 
fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko 
št. za DDV za pravne osebe);

– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepre-
mičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma po-
tnega lista ter davčno številko – za fizične osebe ozi-
roma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustre-
znega registra in davčno številko oziroma ID za DDV 
– za pravne osebe, samostojne podjetnike. (Izpisek iz 
sodnega registra ali iz poslovnega registra ne sme biti 
starejši od 30 dni);

– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti 
nižja od izhodiščne cene;

– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpi-

sne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma osebnega raču-

na ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
8. Drugi pogoji:
– 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.

– Izbrani ponudnik plača davek na dodano vre-
dnost, stroške notarskega zapisa pogodbe, vknjižbe 
pogodbe v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške 
v zvezi s pogodbo.

– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 
30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine 
v prej določenem roku, je bistvena sestavina pravnega 
posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se po-
godba razdre, varščino pa zadrži Mestna občina Slovenj 
Gradec.

– Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 
90 dni od oddaje ponudbe.

– Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgo-
varja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje 
in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne 
infrastrukture, kolikor le-ta obstaja. Omejitve se vpišejo 
v zemljiško knjigo.

9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje 

v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika.

– Mestna občina Slovenj Gradec lahko brez kakr-
šnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravne-
ga posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne 
da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom 
vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, 
je izključena.

– O neuspelem javnem zbiranju ponudb bo občina 
obvestila ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih 
ponudb.

10. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti ku-

poprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh od pre-
jema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik 
ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na 
strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec 
zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z na-
slednjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji iz javnega 
razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.

– Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini 
po plačilu celotne kupnine.

11. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom »Ne 

odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin – Sotočje«, 
naj ponudniki oddajo v vložišču Mestne občine Slovenj 
Gradec ali pošljejo priporočeno na naslov: Mestna obči-
na Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec. 
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih 
razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani, 
www.slovengradec.si.

Rok za zbiranje ponudb je vključno do torka, 10. 6. 
2014, do 9. ure.

Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno 
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih 
in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Po-
nudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo 
zapečatene vrnjene ponudniku.

12. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom ime-

novana komisija dne 10. 6. 2014, ob 10. uri, v sejni sobi 
Mestne občine Slovenj Gradec.

Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru priso-
tnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumen-
tom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

13. Informacije: podrobnejše informacije v zvezi 
z razpisom lahko ponudniki dobijo na tel. 02/88-12-142 
(David Valič) ali 02/88-12-155 (Silva Tomažič), ali posta-
vijo vprašanje pisno po e-mailu: info@slovenjgradec.si.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 478-0010-2014-10 Ob-2438/14

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Ra-
dlje ob Dravi, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 
štev. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 
94/07) razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

2. Vrsta pravnega posla in predmet prodaje
Prodaja stvarnega premoženja, in sicer poslovno-tr-

govskega objekta, na naslovu Mariborska cesta 6, v cen-
tru Radelj ob Dravi, na nepremičnini, parc. št. 629/2, k.o. 
804 – Radlje ob Dravi, in sicer:

– klet, v izmeri 412,77 m2,
– pritličje, v izmeri 601,00 m2.
Celotni stavbi pripada parkirišče, v izmeri 

1.324,00 m2.
Za stavbo, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, 

še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastnin-
ske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo 
mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer 
se Občina Radlje ob Dravi obvezuje, da bo kupcu izdala 
zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Pro-
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dajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti dru-
gače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta.

Namenska raba predmetne stavbe je restavracija 
oziroma gostilna ter nakupovalni center. Za predmetno 
stavbo je predvidena sprememba namembnosti. Predvi-
dena dejavnost, ki naj bi se opravljala je mirna poslovna, 
pisarniška, trgovska in gostilniška dejavnost.

V interesu lokalne skupnosti je, da se v poslovni 
stavbi opravlja več različnih dejavnosti, zato bodo imeli 
ponudniki, ki bodo opravljali več izmed zgoraj navedenih 
dejavnosti, prednost pri izbiri.

Kupec se s pravnim poslom prodaje nepremičnine 
zavezuje, da bo začel opravljati dejavnost v predmetni 
stavbi najkasneje do 31. 12. 2014. Neizpolnjevanje tega 
pogoja je razvezni razlog prodajne pogodbe.

3. Informacije in ogled
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-

voru na tel. 02/887-96-35.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javnega 

zbiranja ponudb daje svetovalka za splošne in pravne 
zadeve, Maja Košir.

4. Pogoji prodaje
Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu po-

nudniku, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
Kupec mora skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh 

po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
Kupec je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od preje-

ma računa. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena sesta-

vina prodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku ne 
sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma 
odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorje-
nem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe 
in zadržati varščino.

Nepremičnina preide v last in posest kupca po pla-
čilu celotne kupnine.

Zemljiško knjižno dovolilo prodajalec izstavi po 
vzpostavitvi etažne lastnine.

5. Pogoji udeležbe
Ponudbe lahko predložijo pravne osebe, ki re-

snost ponudbe izkažejo s plačilom varščine v viši-
ni 10.000,00 EUR, na transakcijski račun naročnika 
št. 01301-0100010958, odprt pri Banki Slovenije, z na-
vedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb«.

Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in nje-
gov točen naslov ter ponujeni znesek kupnine.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in številko transakcij-

skega računa za morebitno vračilo varščine;

– izpis iz sodnega registra in ID za DDV;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj dr-

žavljan mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ne 
sme biti starejše od 30 dni;

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni 
imel blokade transakcijskega računa (tuja pravna oseba 
mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila 
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade tran-
sakcijskega računa);

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne po-
goje;

– bonitetno stanje na dan plačila varščine.
Ponudnik je vezan na dano ponudbo do 15. 7. 

2014.
V primeru, da bo več ponudnikov podalo enako po-

nudbo, bo prodajalec nadaljeval postopek s pogajanji, 
pri čemer bo k pogajanjem povabil vse najugodnejše 
ponudnike.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na 
prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponu-
dnikom.

6. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na 

naslov naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, v zaprtih kuvertah, naj-
kasneje do 2. 6. 2014, do 12. ure, s pripisom »Javno 
zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – Ne odpiraj!«

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upošte-
vane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje. Ponu-
dniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po izbiri.

Neizbranemu ponudniku bo varščina vrnjena na 
njegov transakcijski račun v 15 dneh po izbiri najugo-
dnejšega ponudnika, brez obresti.

Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji 
nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom, oziroma 
lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve 
pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino 
brez obresti.

Občina Radlje ob Dravi
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SV 319/14 Ob-2424/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. 
SV 319/14, opr. št. DK 1/12 z dne 8. 5. 2014, je bila 
nepremičnina, stanovanje št. 5, s pripadajočo kletjo, 
vse v skupni v izmeri 43.50 m2, ki se nahaja v večstano-
vanjski hiši z naslovom Šuštarjeva kolonija 31, Trbovlje, 
ki stoji na parc. št. 771/9 in parc. št. 771/10 in parc. 
št. 771/13, k.o. 1871 Trbovlje in kateri je določena št. 
stavbe 3798, del stavbe pa št. 1 – stanovanje, v izmeri 
54.51 m2, na naslovu Šuštarjeva kolonija 31, Trbovlje, 
last zastaviteljice Ladislave Nuhanović na podlagi Pro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 5. 5. 2004 med Cvetko 
Medvešek, kot prodajalko in Nuhanović Ladislavo, kot 
kupcem, zastavljena v korist upnice Delavske hranilnice 
d.d., Ljub ljana, Miklošičeva cesta 5, Ljub ljana, matična 
številka 5448557000, za zavarovanje denarne terjatve 
v višini 7.500,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi 
stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila ter-
jatve.

SV 297/14 Ob-2463/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke mag. Karin Schöffmann z Jesenic, opr. 
št. SV 297/14 z dne 13. 5. 2014, je bila nepremičnina 
z ident. št. 2175-2154-4, stanovanje št. 4, Ulica Franca 
Benedičiča 2B, 4270 Jesenice, last zastaviteljev Dušana 
Dragosavca in Nade Dragosavac, oba stanujoča Ulica 
Franca Benedičiča 2B, 4270 Jesenice – vsakega od njiju 
do 1/2, zastavljena v korist upnice Delavska hranilnica 
d.d. Ljub ljana, matična številka: 5448557000, s sede-
žem v Ljub ljani, Miklošičeva cesta 5, za zavarovanje 
denarne terjatve v višini 55.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 35 / 16. 5. 2014 / Stran 1327 

Izvršbe

Z 30/2014 Os-1905/14

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor, je dne 
6. 3. 2014, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi Z 14/00030, 
Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnico Špenko Metko, 
Raičeva ulica 10, 2000 Maribor, za upnika Republika 
Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, v kraju Maribor, 
Raičeva ulica 10, pri dolžnici Špenko Metki, opravil ru-
bež nepremičnine, stanovanje št. 3, v izmeri 54,90 m2, 
na naslovu Raičeva ulica 10, Marior.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 14. 3. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 352/2010-129 Os-1851/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljice Zdenke Bajt, Ulica borcev NOB 5, 
Portorož, ki jo zastopa odvetniška pisarna Miro Senica 
iz Ljub ljane, zoper nasprotnega udeleženca: SCT d.d. 
– v stečaju, Slovenska cesta 56, Ljub ljana, ki ga zasto-
pa mag. Janja Žejn, odvetnica v Ljub ljani, ob udeležbi: 
1. Saša Tršan, Nazorjeva ulica 15, Izola, 2. Majda Zupa-
nič, Vojkova 48, Ljub ljana, 3. Milica Prijatelj, Vojkova 48, 
Ljub ljana, 4. Vekoslav Hrobat, Slejkoti 10, Ajdovščina, 
5. Marija Derča Dolenc, Vojkova 48, Ljub ljana, 6. Dra-
go Dolenc, Vojkova 48, Ljub ljana, 7. Igor Koršič, Ulica 
Metoda Mikuža 18, Ljub ljana, 8. Olga Božič, Vojko-
va 48, Ljub ljana, 9. Martin Farkaš, Vojkova 48, Ljub ljana, 
10. Doroteja Logar, Seča 83a, Portorož, 11. Emil Tine 
Logar, Vojkova 48, Ljub ljana, 12. Cvetka Lilič, Vojko-
va 48, Ljub ljana, 13. Hilda Dornik, Vojkova 48, Ljub ljana, 
14. Dimitrij Gavritović, Vojkova 48, Ljub ljana, 15. Urška 
Vračun, Ulica bratov Bezlajev 67, Ljub ljana, 16. Andrej 
Čeč, Crveni vrh, Laura Istok 114, Savudrija, Hrvaška, 
17. Marjan Šiftar, Vojkova 48, Ljub ljana, 18. Marija Lu-
kin, Vojkova 48, Ljub ljana, 19. SZ Ruski car d.o.o., 
Glinškova ploščad 22, Ljub ljana, 20. Katja Pečaver, 
Vojkova 48, Ljub ljana, 21. Miklavž Pečaver, Vojkova 48, 
Ljub ljana, 22. Ivanka Volk, Vojkova 48, Ljub ljana, 23. Ire-
na Demšar, Črna vas 314, Ljub ljana, 24. Gospodarska 
zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljub ljana, 25. Lucija 
Adler, Vojkova 48, Ljub ljana, in 26. Republika Slovenija, 
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljub-
ljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, dne 6. 3. 2014 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 3/2-6/88 z dne 
1. 7. 1988 sklenjena med prodajalcem: “SCT“ n.sol.o. 
Ljub ljana, TOZD Inženiring, n.sol.o. Ljub ljana, Cesta VII. 
korpusa 1, ki jo zastopa direktor TOZD Borut Zajec, dipl. 
ing., ter kupcem: Marjan Pavčnik, Poljanski nasip 28, 
Ljub ljana, in sicer glede enosobnega stanovanja št. 30 
v VI. nadstropju stanovanjskega objekta B3, v soseski 
BS 3/2 Rapova jama, v skupni izmeri 36,07 m2, s pri-

padajočo enako oštevilčeno shrambo v kleti stanovanj-
skega objekta.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 6. 3. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 13/2014 Os-2147/14

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 Aleša Pugelj, 
Koroška cesta 5, Kamnik, zaradi izterjave 2.830,74 EUR 
s pp sklenilo:

dolžniku Alešu Puglju, Koroška cesta 5, 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 zasto-
pnika. 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 2. 4. 2014

IV P 96/2013 Os-2283/14

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. 
IV P 96/2013 z dne 10. 4. 2014 toženi stranki Marija-
nu Petroviću postavilo začasnega zastopnika odvetnika 
mag. Bogomirja Horvata iz Kopra.

Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi prvega 
odstavka v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče po-
stavi začasnega zastopnika, če je tožena stranka ali njen 
zakoniti zastopnik v tujini, ki nima pooblaščenca v Re-
publiki Sloveniji, v tujini in se ni mogla opraviti vročitev.

Začasni zastopnik bo toženo stranko zastopal v po-
stopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru  
dne 10. 4. 2014

I R 290/2013 Os-1508/14

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okrožni sodnici 
Barbari Krpač Ulaga, v nepravdni zadevi predlagate-

Objave sodišč
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ljice Dževade Kovačević, Cesta dveh cesarjev 104u, 
Ljub ljana, zoper nasprotnega udeleženca: Emina Ko-
vačiević, bivališče neznano, zaradi priznanja tuje sodne 
odločbe, dne 6. 2. 2014 sklenilo:

za začasnega zastopnika nasprotnega udeleženca 
se imenuje odvetnica Jožica Mlinarič, Slamnikarska 14, 
Domžale.

Okrožno sodišče v Ljub ljani  
dne 6. 2. 2014

P 2943/2012 Os-1601/14

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki mag. Barbari Mazovec Kšela, v pravdni za-
devi tožeče stranke mld. Tijan Atlija, Podgorska ulica 52, 
Kočevje, ki ga zastopa skrbnica za posebni primer Ve-
lenka Panić, Podgorska ulica 52, Kočevje, zoper toženi 
stranki: 1. Musa Goxhuli, Skenderaj, Republika Kosovo, 
dejansko bivališče neznano, in 2. Branka Panić, Podgor-
ska ulica 52, Kočevje, zaradi izpodbijanja očetovstva, 
dne 5. 2. 2014, sklenilo:

sklep Okrožnega sodišča v Ljub ljani, opr. št. 
P 2943/2012-IV z dne 30. 9. 2013 se razveljavi.

Za začasnega zastopnika prve tožene stranke se 
imenuje odvetnik Drago Mlinarič, Ajdovščina 1, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani  
dne 5. 2. 2014

VL 181304/2009 Os-2298/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika SKB Leasing d.o.o., Ajdovščina 4, Ljub ljana, ki 
ga zastopa Janez Ulčnik, Ajdovščina 4, Ljub ljana, zoper 
dolžnika Venceslava Štamol, Trubarjeva 23a, Ljub ljana, 
ki ga zastopa začasna zastopnica odv. Nada Burić, Pu-
harjeva 3, Ljub ljana, zaradi izterjave 105.036,03 EUR 
s pp sklenilo:

dolžniku Venceslavu Štamolu, EMŠO 
1605968500247, se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nada 
Burić, Puharjeva 3, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 9. 4. 2014

VL 181200/2013 Os-2374/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil 
telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 
Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Lipovec Branko – odvetnik, 
Bleiweisova cesta 030, Kranj, proti dolžniku: Petru Kos, 
Ribnica na Pohorju 103, Ribnica na Pohorju, ki ga zasto-
pa odv. Miran Ocepek, Gubčeva ulica 1, Slovenj Gradec, 
zaradi izterjave 666,32 EUR, sklenilo:

dolžniku Petru Kos, Ribnica na Pohorju 103, Rib-
nica na Pohorju, 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. Miran 
Ocepek, Gubčeva ulica 1, Slovenj Gradec.

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 21. 2. 2014

VL 16435/2014 Os-2402/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljub ljana, 
proti dolžniku Vojku Kartuš, Kambičev trg 5, Kostanje-
vica na Krki, ki ga zastopa zak. zast. odv. Dušan Dor-
nik ml., Cesta krških žrtev 40, Krško, zaradi izterjave 
8.833,35 EUR, sklenilo:

dolžniku Vojku Kartuš, Kambičev trg 5, Kosta-
njevica na Krki, 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 zak. zast. odv. 
Dušan Dornik ml., Cesta krških žrtev 40, Krško.

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 9. 4. 2014

Oklici dedičem

II D 858/2012 Os-2333/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Salvislavu Jenčiču, rojen 10. 12. 
1891, umrl 9. 9. 1968, nazadnje stanujoč Cesta na Bo-
kalce 61, Ljub ljana, državljan Republike Slovenije.

Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti 
poročen z Alice Jenčič, ki je umrla za njim, dne 17. 10. 
1972. Potomcev in posvojencev ni zapustil. Njegovi star-
ši so umrli pred njim. K dedovanju bo tako sodišče po-
klicalo dediče drugega dednega reda, t.j. zapustnikove 
brate in sestre, oziroma njihove potomce (14. in 15. člen 
Zakona o dedovanju). Sodišče je ugotovilo, da ne raz-
polaga s podatki o vseh dedičih drugega dednega reda, 
zlasti tudi ne s podatkom o potomcih zapustnikovega 
brata Franca Jenčiča, ki je umrl pred njim.

Glede na navedeno, sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju morebitne potomce zapustnikove-
ga brata Franca Jenčiča ter njihove morebitne dediče in 
vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po 
pok. Salvislavu Jenčiču, poziva, da se priglasijo sodi-
šču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 28. 3. 2014

D 154/2013 Os-2195/14

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku za-
puščinski postopek po pokojni Ani Plahuta, rojeni Brecl, 
hčerki Franca, rojeni 14. 5. 1926, vdovi, nazadnje stanu-
joči Črnolica 37, Šentjur, umrli dne 7. 8. 2013.
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Sodišču ni znano, ali je po zapustnici kaj dedičev, 
zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje pa 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski 
sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS, 
priglasijo sodišču.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpola-
galo.

Okrajno sodišče v Šentjurju  
dne 7. 3. 2014

Oklici pogrešanih

N 6/2014 Os-2378/14

Janez Zdolšek, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Vrhole pri Laporju 70, Laporje.

Imenovani je pogrešan od leta 1919.
Pogrešanega Janeza Zdolška se poziva, če je še 

živ, naj se zglasi pri tukajšnjem sodišču. Prav tako se 
pozivajo vsi drugi, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, ali 
o tem, da še živi, naj to sporočijo sodišču v treh mesecih 
od objave tega oglasa. Po preteku tega roka bo pogre-
šani razglašen za mrtvega.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici  
dne 25. 4. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Babič Daša, Cesta v Log 2, Bistrica ob Dravi, zava-
rovalno polico, št. 50500047176, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gng-333615

Bizalj Vesna, Kapla 36, Tabor, zavarovalno poli-
co, št. 50500084397, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnt-333627

Bobik Goran, Polene 28A, Slovenske Konjice, za-
varovalno polico, št. 50500066789, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnq-333655

Debelak Andreja, Kunšperk 10, Bistrica ob Sotli, za-
varovalno polico, št. 50500095478, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnm-333659

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 
2000 Maribor, kot izdajatelj, naslednje dokumente: po-
nudbe za sklenitev zavarovanja GRAWE privat: 193536, 
185825, 193954, 193517; ponudbi zavarovalnici za 
sklenitev zavarovanja odgovornosti: 967828, 967490; 
ponudbe za sklenitev GRAWE nezgodnega zavaro-
vanja: 669637, 663660, 668755, 669961, 670001; ze-
lene karte: SLO-10/00112085, SLO-10/00109695, 
SLO-10/00104553, SLO-10/00104554, SLO-10/00104552, 
SLO-10/00104555, SLO-10/00109111, SLO-10/00102527, 
SLO-10/00109786, SLO-10/00109717; police za avto-
mobilsko zavarovanje: 1284411, 1482292, 1266200, 
1417769,1294554, 1294556, 1314614, 1314615, 
1299627, 1315910, 1315911, 1284717, 1265500; police 
za turistično zavarovanje GRAWE turist: 256416, 255863, 
256258; police za avtomobilsko kasko zavarovanje: 
1293033, 1276343, 1275082, 1275083, 1276343; po-
nudbo za sklenitev zavarovanja GRAWE 1-2-3: 191040; 
ponudbo za sklenitev zavarovanja elektronike: 972792; 
ponudbi za sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarova-
nja: 983254, 983255; ponudbe za sklenitev zavarovanja 
GRAWE Elite: 3007705, 3007786, 3007850, 3007785, 
3007846, 3007248, 3007736, 3007788; ponudbi za skle-
nitev zavarovanja GRAWE Apollo plus: 491015, 491007; 
ponudbi za sklenitev zavarovanja GRAWE Mozaik: 
8007918, 8007735; ponudbe za sklenitev zavarovanja 
GRAWE Pokojnina: 8011569, 8011413, 8014804; ponud-
bo za sklenitev zavarovanja GRAWE Podjetnik: 114690; 
ponudbo za sklenitev zavarovanja GRAWE Apollo fix: 
618149. Ob-2425/14

Jeromel Marko, Kotlje 221, Kotlje, zavarovalno poli-
co, št. 41601001143, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
m-46

Kok Željko, Dolga Gora 27, Ponikva, zavarovalno 
polico, št. 70000013236, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnr-333629

Koren Danica, Pesnica pri Mariboru, Pesnica pri 
Mariboru, zavarovalno polico, št. 50500068177, izdala 
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. m-51

Koritnik Sabina, Metnaj 19A, Ivančna Gorica, zava-
rovalno polico, št. 50500089721, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnk-333611

Krajišnik Milorad, Vošnjakova 25, Maribor, zava-
rovalni polici, št. 70000012377 in 70000012378, izdala 
zavarovalnica Adriatic Slovenica. m-43

Kurež Tina, Cesta na Jezero 3, Velenje, zavaroval-
no polico, št. PON. ŠT. 1174333, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. gnb-333620

Kušter Nataša, Hruševska cesta 66, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 41601007396, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica. gny-333622

Lerinc Franc, Jereslavec 39, Kapele, zavarovalno 
polico, št. 50500078674, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje. gns-333628

Lešnik Leonida, Lackova 2, Lenart v Slov. goricah, 
zavarovalno polico, št. 50500089936, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. m-47

Ličen Barbara, Lukežiči 1F, Renče, zavarovalno 
polico, št. 41601003004, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica d.d. gnh-333614

Medved Aleksander, Gorenje 1D, Šmartno ob Paki, 
zavarovalno polico, št. 50500062317, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gnn-333608

Pavlin Gordana, Topniška 70, Ljub ljana, zavaroval-
no polico, št. 50500088891, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnj-333612

Primec Milan, Ulica pod Pohorjem 57, Maribor, za-
varovalno polico, št. 50500057286, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. m-45

Rajgelj Miha, Zasavska cesta 43, Kranj, zavaroval-
no polico, št. 50500037834, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnk-333636

Ravnjak Ljudmila, Deckova cesta 52, Celje, zava-
rovalno polico, št. 50500000862, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnu-333626

Rus Jure, Krivec 1, Ljub ljana, zavarovalno polico, 
št. 50500062257, izdala zavarovalnica Adriatic Sloveni-
ca d.d. gnq-333630

Rus Jure, Krivec 1, Ljub ljana, zavarovalno polico, 
št. 50500113833, izdala zavarovalnica Adriatic Sloveni-
ca d.d. gnp-333631

Šilec Simona, Stročja vas 29, Ljutomer, zavaroval-
no polico, št. 50530075313, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnc-333619

Šimunić Aleš, Ljub ljanska ulica 100, Maribor, zava-
rovalno polico, št. 50500072326, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. m-44

Tepeš Samo, Steklarska ulica 3, Rogatec, zava-
rovalno polico, št. 50500081964, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnn-333658

Verdenik Aleš, Breg 18A, Majšperk, zavarovalno 
polico, št. 505001091008, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. m-42

Vidmar Mateja, Cesta 1. istrske brigade 50, Pobegi, 
zavarovalno polico, št. 50500057973 (fondpolica), izdala 
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnd-333618

Vodenik Ivan, Grušena 7, Zgornja Kungota, zava-
rovalno polico, št. 50500049222, izdala zavarovalnica 
Slovenica Življenje. m-53

Preklici
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Zadnik Iztok, Dolnja Košana 54A, Košana, zava-
rovalno polico, št. 50500001858, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnf-333616

Spričevala preklicujejo

Bajrić Jasmina, Grbinska cesta 32, Litija, diplomo 
Fakultete za upravo, Univerza v Ljub ljani, izdana na 
priimek Bajrič, izdana leta 2013. gnr-333654

Benedik Petra, Hruševska cesta 66, Ljub ljana, in-
deks, št. 71050356, izdala Biotehniška fakulteta, leto 
izdaje 2005. gno-333632

Božič Marolt Janja, Šared 37B, Izola - Isola, diplo-
mo Fakultete za družbene vede, Univerza v Ljublani, 
izdana leta 1986, številka 1280, izdana na priimek Bo-
žič. gni-333613

Grajži Monika, Tolsti Vrh 39, Slovenske Konjice, 
indeks, št. 81697771, izdala Ekonomsko-poslovna fa-
kulteta. m-52

Jerkić Ivan, Smetanova 32, Maribor, diplomo Fakul-
tete za gradbeništvo, izdana leta 1987, številka G/1266. 
m-49

Kotnik Jaka, Na Šancah 86, Ravne na Koroškem, 
indeks, št. 18060109, izdala Filozofska fakulteta, Univer-
za v Ljub ljani. gnq-333605

Drugo preklicujejo

Arsenić Siniša, Goriška cesta 14, Vipava, potrdi-
lo za voznika, veljavno od 1. 4. 2014 do 11. 11. 2014, 
izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
številka 013220/AD11-2-1570/2014, izdano leta 2014. 
gnv-333625

Avtoprevozništvo Goličnik Franc s.p., Parižlje 140, 
Braslovče, potrdilo za voznika Slobodana Stefanović, 
številka 012314-SŠD72-2-3063/2013, izdajateljica Obr-
tna zbornica Slovenije. gnm-333609

Bodiroža Zlatomir, Ulica Janeza Puharja 8, Kranj, 
voznikovo kartico, št. 1070500027606000, izdal Cetis. 
gns-333653

Bon Polona, Krka 66, Novo mesto, študentsko iz-
kaznico, št. 37001049, izdala Veterinarska fakulteta, 
Ljub ljana. gnl-333610

Gaber Žiga, Mlače 7, Loče pri Poljčanah, dijaško 
izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 8233238. m-48

GM TRANSPORT d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljub-
ljana, licenco za upravljanje transporta v domačem in 
mednarodnem prometu, št. GE005096/06174, izdala 
Gospodarska zbornica Slovenije. gnx-333648

Henigman Jerneja, Jurčičeva 13, Brežice, študent-
sko izkaznico, št. 31080016, izdala Fakulteta za farma-
cijo. gne-333617

Jamnik Janko, Goričane 51, Medvode, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500016053001, izdajatelj 
Cetis d.d. gnz-333621

JANEZ IGLIČ S.P., Grenc 35, Škofja Loka, licenco 
skupnosti – blaga, št. 009827 (03003480 serijska št.), 
izdana 10. 7. 2009, izdal Cetis. gnd-333651

JANEZ IGLIČ S.P., Grenc 35, Škofja Loka, licenco 
za vozilo, KR 40-67E, št. 009827 (serijska št. 00311651), 
izdana 10. 7. 2009, velja do 21. 7. 2014, izdal Cetis. 
gnt-333652

Keder Marko, Dolenjska cesta 305, Škofljica, taxi 
nalepko, številka G006642/06894/001. gnx-333623

Kofler Kristjan, Podlubnik 152, Škofja Loka, dijaško 
izkaznico, izdala Srednja šola Jesenice. gnp-333656

Lesar Lukan, Kosovelova ulica 26, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 09080156, izdala Fakulteta za 
pomorstvo in promet – izdana na ime Janez Lesar. 
gno-333657

Leskovar Evelina, Videm 42, Sveti Jurij ob Ščav-
nici, potrdilo za strokovni izpit za strokovne delavce 
na področju vzgoje in izobraževanja (3/997), izdajatelj 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljub ljana, 8. 4. 
2002. gnv-333650

PREVOZI MM, MILOŠ MINJOVIČ S.P., Dajnkova 
ulica 17, Ljub ljana, licenco za vozilo, reg. št. CO 55 H, 
št. 009731/002, reg. št. P5 36, št. 009731001, izdala 
Obrtna zbornica. gnp-333606

PREVOZI MM, MILOŠ MINJOVIČ S.P., Dajnkova 
ulica 17, Ljub ljana, potrdili za voznika na ime: Ilič Milorad 
in Mekanović Mirsad. gno-333607

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carin-
ska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljub ljana, z dnem 
28. 4. 2014 veljavnost okroglega pečata št. 9, z nasle-
dnjo vsebino: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO 
ZA FINANCE, CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLO-
VENIJE, CARINSKI URAD MARIBOR. Ob-2452/14

Sandi Videčnik s.p., Kovaška cesta 113, Lovrenc na 
Pohorju, licenco, številka 009869/002, za vozilo IVECO, 
registrska številka MB DM- 257. gnb-333649

UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska 
Bistrica, dovolilnico za državo Belorusijo, oznaka drža-
ve 112, številka 4287743. gnn-333633

UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bi-
strica, dovolilnico za državo Belorusijo, oznaka države 
112/01, številka 4287417. gnm-333634

Uršič Danilo, Podlubnik 161, Škofja Loka, poobla-
stilo o usposobljenosti za nudenje zdravstvene nege na 
ladji, št. MM001047. gnw-333624

Vidovič David, Mali Brebrovnik 5, Ivanjkovci, dija-
ško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 1012602. m-50
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