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Javni razpisi

Št. 1410-6/2014/1 Ob-3717/14

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na podla-
gi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11) in 5. člena Pravilnika 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) v povezavi s tretjim odstavkom 4. člena Za-
kona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 
77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS in 47/12), Zakona 
o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list 
RS, št. 96/02) in Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 
št. 87/01) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov  

za razširjanje programskih vsebin,  
namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih 

tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, 
namenjene senzorno oviranim, ki jih bo  

v letu 2015 financirala Republika Slovenija  
iz proračuna, namenjenega za kulturo  

(oznaka JPR-SO-2015)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin 

in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij 
senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na po-
dročju kulture.

2. Področje in cilj razpisa
2.1 Področje razpisa
2.1.1 Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, 

namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehni-
kah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture.

2.1.2 Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, 
prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in 
izdajanje knjig v znakovnem jeziku.

Projekti pod točkama 2.1.1 in 2.1.2 se sofinancirajo 
v največ 80-odstotnem deležu, in sicer iz sredstev dr-
žavnega proračuna.

2.2 Cilj razpisa
Cilj razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in po-

večanju raznolikosti programskih vsebin, namenjenih 
senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, in zago-
toviti podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture 
za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno 
oviranim, ustvarjanje pogojev enakih možnosti za delo-
vanje na kulturnem področju s preseganjem oviranosti, 
varovanje kulturnih pravic ter povečanje dostopnosti 
knjižnega gradiva za senzorno ovirane.

Posebna načela kulturne politike na tem podro-
čju so:

– načelo sub jektivitete,
– načelo posebnih ukrepov in
– načelo integracije.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Za sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih 

senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za 
sofinanciranje razvoja ustrezne tehnične infrastrukture 
za njihove potrebe se lahko prijavijo invalidske organiza-
cije slepih in slabovidnih ter gluhih, naglušnih in gluho-
nemih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

4. Temeljni in prednostni kriteriji
4.1 Pri izboru programskih vsebin ter pri izboru pri-

lagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter prilaga-
janja in izdajanja zvočnih knjig bo Ministrstvo za kulturo 
upoštevalo naslednje kriterije:

4.1.1 Temeljni kriteriji:
– komunikacijska dostopnost, kakovost in aktual-

nost pristopa,
– pomen projekta za razvoj slovenske kulture in 

jezika ter slovenskega znakovnega jezika,
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in 

kulturne identitete ter za kulturno raznolikost.
4.1.2 Prednostni kriteriji:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost 

invalidske organizacije,
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja 

stroškov iz lastnih in drugih virov,
– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komer-

cialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička,
– ali objava programske vsebine spodbuja kulturo 

javnega dialoga,
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira za pridobi-

tev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične infrastruk-

ture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje kri-
terije:

4.2.1 Temeljna kriterija:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infra-

strukture za prijavitelja projekta, državo oziroma posa-
mezno regijo ali lokalno skupnost,

– izpolnjevanje minimalnih tehničnih standardov.
4.2.2 Prednostni kriteriji:
4.2.2.1 Za slepe in slabovidne:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost 

invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sis-

tema preseganja komunikacijskih ovir slepih in slabo-
vidnih, za vzdrževanje in nadgradnjo tehnologije za 
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praktično uporabnost programskih vsebin, namenjenih 
slepim in slabovidnim uporabnikom.

4.2.2.2 Za gluhe, naglušne in gluhoneme:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost 

invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega siste-

ma informiranja gluhih in naglušnih državljanov, za vzdr-
ževanje in nadgradnjo obstoječe tehnologije in praktično 
uporabnost programov za te uporabnike.

4.3 Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Projekti bodo finan-
cirani po vrstnem redu od doseženega najvišjega števila 
točk navzdol, do porabe sredstev.

4.3.1 Uporaba kriterijev za sofinanciranje program-
skih vsebin ter sofinanciranje prilagajanja in izdajanja 
knjig v Braillovi pisavi, prilagajanja in izdajanja zvočnih 
knjig ter prilagajanja in izdajanja knjig v slovenskem 
znakovnem jeziku

Temeljni ter prednostni kriteriji so ovrednoteni s toč-
kami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni doku-
mentaciji. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s točka-
mi od 1 do 5. Vsak od prednostnih kriterijev ima 1 točko.

4.3.2 Uporaba kriterijev za sofinanciranje razvoja 
tehnične infrastrukture

Vsak od dveh temeljnih kriterijev je ocenjen s točka-
mi od 1 do 5. Vsak prednostni kriterij ima 1 točko.

Strokovna komisija si pridržuje pravico do spre-
membe zneska predvidenih sredstev za sofinanciranje 
programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture 
glede na število prijav.

4.4 Obvezne priloge
Prijavi je treba priložiti:
4.4.1 Za sofinanciranje programskih vsebin ter za 

razvoj tehnične infrastrukture:
– reference prijavitelja na tem področju.
4.4.2 Za sofinanciranje knjig v Braillovi pisavi in 

zvočnih knjig:
– reference prijavitelja na tem področju in seznam 

objavljenih knjig.
5. Vrednost razpoložljivih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-

nih za projektni razpis za leto 2015, je 171.203,00 EUR, 
oziroma toliko kot je vrednost proračunske postavke 
»131118

– Programske vsebine in razvoj tehnične infrastruk-
ture za senzorno ovirane« v sprejetem proračunu ali 
rebalansu proračuna za leto, v katerem se izvaja razpis.

Izvedba postopka javnega razpisa, oznaka 
JPR-SO-2015, je vezana na proračunske zmožnosti mi-
nistrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do 
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu 
ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka 
javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu 
s spremembami v državnem proračunu oziroma finanč-
nemu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka javnega razpisa, 
oznaka JPR-SO-2015, zmanjša obseg sredstev, ki so 
v državnem proračunu namenjena za kulturo, do takšne 
mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, 
lahko ministrstvo iz tega razloga postopek javnega raz-
pisa ustavi, oziroma v primeru že zaključenega izbora 
projektov v skladu s spremembami proračuna zniža ob-
seg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene 
pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015 v skladu z določbami Zakona o izvr-
ševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015.

7. Rok razpisa: besedilo javnega razpisa z ozna-
ko JPR-SO-2015 se objavi v Uradnem listu RS z dne 
24. 10. 2014 in na spletnih straneh Ministrstva za kul-
turo http://www.mk.gov.si/, kjer je objavljena tudi ostala 
razpisna dokumentacija. Razpis poteka do 28. 11. 2014.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami – programske vsebine 

ter razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno 
oviranim,

– prijavni obrazec z izjavami – prilagajanje in izdaja-
nje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvoč-
nih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v slovenskem 
znakovnem jeziku,

– ocenjevalni list za programske vsebine ter prila-
gajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje 
in izdajanje zvočnih knjig,

– ocenjevalni list za razvoj tehnične infrastrukture.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prija-

vitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministr-
stva za kulturo, Maistrova 10, Ljub ljana, med uradnimi 
urami: ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, sreda od 9. 
do 12. ure in od 14. do 16. ure.

Razpisno dokumentacijo si lahko zainteresirani pri-
javitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za 
kulturo http://www.mk.gov.si/, na kateri najdejo tudi vse 
druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa 
(zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih 
komisij …).

Ministrstvo za kulturo mora na pisno zahtevo v času 
razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno 
dokumentacijo tudi poslati.

9. Oddaja in dostava prijav
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijav-

nem obrazcu ter mora vsebovati vse obvezne priloge 
in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. 
Za vsak projekt mora prijavitelj izpolniti svoj prijavni 
obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku. Vloga 
mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, do 28. 11. 2014, oziroma 
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena po-
šiljka v zapečateni ovojnici z oznako na sprednji strani: 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JPR-SO-2015«. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja: naziv 
in naslov oziroma sedež.

Vloge, ki bodo prispele po datumu iz prejšnjega od-
stavka, bodo štete kot prepozne. Ministrstvo za kulturo 
bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo 
vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih ne bo 
vložila upravičena oseba.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji razpisa.

10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in 
pojasnil

Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in poja-
snil je Ivan Oven, tel. 01/369-58-55, elektronska pošta: 
ivan.oven@gov.si.

Uradne ure: ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, 
sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.

11. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zaintere-
sirane osebe lahko razpisno dokumentacijo pogledajo 
v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadalj-

njega postopka izločilo vse prepozne vloge in vloge, ki 
jih ne bo vložila upravičena oseba.
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Ministrstvo za kulturo bo prijavitelje o izidih razpisa 
obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku odpiranja 
in dopolnjevanja vlog.

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

 Ob-3751/14

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES 
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem social-
nem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Ured-
be (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 
2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: 
Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, 
str. 12, z vsemi spremembami), Uredbe Komisije (ES) 
št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu 
(UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spre-
membami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13 
– ZIPRS1415, 101/13 in 38/1481/13 Odl. US, 101/13 
in 38/14), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 
9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14), Proračun 
RS za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 102/13), 
Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list 
RS, št. 102/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 
3/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sred-
stev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10,79/10 in 4/13), Nacionalne-
ga strateškega referenčnega okvirja 2007–2013, št. CCI 
2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega pro-
grama razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 
št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 20/11, 40/12 in 57/12), Zakona o osnovni 
šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 in 63/13) ter Odločbe 
št. OP RČV/3/1/30-0-MIZŠ o dodelitvi sredstev za pro-
gram »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo 
šolo v letih 2014, 2015« z dne 28. 8. 2014 in Pogodbe 
o sofinanciranju izvedbe operacije št. 3330-14-269052 
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 
za obdobje 2007-2013, Spodbujanje izvajanja progra-
mov Popestrimo šolo v letih 2014 in 2015, Javni sklad 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ob-
javlja

javni razpis
za dodelitev sredstev za izvajanje programov 

Popestrimo šolo 2014/2015  
(POŠ 2014/2015)

1. Ime in sedež naročnika oziroma izvajalca javne-
ga razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dode-
litev sredstev

Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v na-
daljevanju sklad).

2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, 
razvojna prioriteta, prednostna usmeritev)

Javni razpis delno financira Evropska unija, in 
sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis 
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja člo-
veških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne priori-
tete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega uče-
nja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti 
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposablja-
nja« in operacije »Spodbujanje izvajanja programov 
Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«.

Namen javnega razpisa je zagotoviti čim večjo od-
zivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnov-
ni šoli (v nadaljevanju učitelji) na individualne potrebe 
učencev ter hkrati okrepiti sposobnost hitrega odzi-
vanja šole na spremembe v lokalnem okolju. Razpis 
spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik 
dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki 
prispevajo k razvoju ključnih kompetenc: sporazume-
vanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezi-
kih, matematična kompetenca ter osnovne kompeten-
ce v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje 
učenja, socialne in državljanske kompetence, samoini-
ciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje, 
skladno s Priporočilom Evropskega parlamenta in sve-
ta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006). 
S spodbujanjem teh oblik dela se bodo imele šole 
možnost v večji meri posvetiti vzgojno-izobraževalnim 
potrebam učencev, zlasti otrokom z učnimi težavami, 
s posebnimi nadarjenostmi, ter razvijati prostočasne 
dejavnosti v okoljih, kjer je ponudba takšnih dejavnosti 
majhna. Aktivnosti bodo izvajali v okviru šol učitelji, 
zaposleni za namen izvajanja programa. Pri izvajanju 
programa je dobrodošlo tudi sodelovanje z drugimi, 
tj. partnerskimi šolami. Ravno tako se spodbuja vklju-
čevanje otrok podružničnih šol v aktivnosti programa.

Namen javnega razpisa je tudi omogočiti nove 
zaposlitve za učitelje, tj. zaposlitve za polni delovni 
čas, za delovni čas, krajši od polnega ali za polni de-
lovni čas za zaposlenega, ki že ima sklenjeno pogodbo 
o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega. Kot 
nova zaposlitev ne šteje dopolnilno delo po 147. členu 
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 
in 78/13).

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za 
izvajanje programov Popestrimo šolo, to je aktivnosti, 
ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževal-
nega dela v osnovni šoli, niso del rednega izobraževal-
nega programa in niso financirane iz javnih sredstev.

Cilj javnega razpisa je vključiti najmanj 70 vzgoj-
no-izobraževalnih ustanov v izvajanje programov, ki 
prispevajo k razvoju ključnih kompetenc, in najmanj 
2100 učencev.

Osnovne šole na javni razpis prijavijo program, 
v okviru katerega bodo, izven izvajanja obveznega 
programa osnovne šole, izvajale aktivnosti, namenjene 
učencem:

1. individualno delo z učenci oziroma delo 
v manjših skupinah učencev z namenom doseči boljše 
učne dosežke in uspešnejše vključevanje v socialno 
okolje;

2. mentorske oblike dela s področja naravoslov-
ja, tehnike in tujih jezikov;

3. počitniške dejavnosti.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora za kandidiranje na javnem razpisu 

izpolnjevati naslednje pogoje:
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– vlagatelj je zavod, ki izvaja javnoveljavni izobra-
ževalni program osnovne šole oziroma javnoveljavni 
prilagojeni program osnovne šole in je za ta program 
vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja;

– ima sedež v Republiki Sloveniji;
– ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev 

državnega ali lokalnega proračuna;
– ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih 

javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evrop-
ske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega 
razpisa;

– je finančno in poslovno zmožen izpeljati pro-
gram;

– razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivosti za 
izvedbo programa;

– prijavi program aktivnosti za šolsko leto 
2014/2015;

– pripravi program aktivnosti, ki obsega najmanj 
300 in največ 1000 ur za najmanj 30 učencev;

– načrtuje aktivnosti, ki jih v okviru programa iz-
vajajo le osebe z izobrazbo, predpisano za učitelje 
v osnovni šoli;

– načrtuje aktivnosti, ki jih bodo v okviru programa 
izvajale osebe, zaposlene na programu »Spodbuja-
nje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 
2015« pri vlagatelju, in ki z opravljanjem aktivnosti 
v okviru programa ne presežejo z zakonom in dru-
gimi predpisi določene polne učne oziroma delovne 
obveznosti;

– ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju pogo-
jev, ki je del vloge, poravnane vse davke, prispevke in 
druge dajatve, določene z zakonom;

– vlagatelj oziroma odgovorna oseba vlagatelja ni 
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi 
s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoni-
ku Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 95/04 – 
uradno prečiščeno besedilo) in v Kazenskem zakoniku 
Republike Slovenije – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 
(66/08 popr.), 39/09 in 91/11).

Partnerska šola
Pogoji za partnersko šolo:
– ne more nastopati kot vlagateljica (vloga partner-

ske šole bo zavrnjena);
– je zavod, ki izvaja javnoveljavni program osnov-

ne šole in je za ta program vpisan v razvid izvajalcev 
javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja;

– ima sedež v Republiki Sloveniji.
Partnerska šola je zavod, ki izvaja javnoveljav-

ni program osnovne šole in je za ta program vpisan 
v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in 
izobraževanja. Partnerska šola je v program vključena 
vsebinsko in ne finančno. To pomeni, da so v aktiv-
nosti, ki jih prijavijo šole vlagateljice, vključeni učenci 
s partnerskih šol. Izvajalec aktivnosti na partnerski šoli 
(učitelj) je v okviru programa zaposlen na šoli vlaga-
teljici.

Šola vlagateljica ima lahko več partnerskih šol. 
Hkrati je lahko ena šola partnerska šola več šolam vla-
gateljicam. Aktivnosti s partnersko šolo se lahko izva-
jajo na lokaciji šole vlagateljice, na lokaciji partnerske 
šole ali drugje. Pri aktivnostih lahko sodelujejo otroci 
obeh ali zgolj ene šole.

4. Merila za izbor prejemnikov sredstev, ki izpol-
njujejo pogoje

Izločitvena merila: če je eno od meril ovrednoteno 
kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne 
ocenjuje po ostalih merilih.
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Predlog programa je skladen z namenom javnega razpisa. DA NE
(izločitveno merilo)

Predlog programa upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem 
javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.

DA NE
(izločitveno merilo)

Predlog programa predvideva nove zaposlitve.1 DA NE
(izločitveno merilo)

1 Kot nova zaposlitev štejejo: zaposlitev za polni delovni čas, zaposlitev za delovni čas, krajši od polnega, in zaposlitev 
za polni delovni čas za zaposlenega, ki ima že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega. 
Kot nova zaposlitev ne šteje dopolnilno delo po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in 78/13).

Merilo Vrednotenje Točke
Največje 
možno 

število točk

1. PROSTORSKA UMEŠČENOST VLAGATELJA

Razvitost občine 
vlagatelja

Za občine s koeficientom razvitosti:

15

0,00–0,79 15

0,80–0,89 12

0,90–0,99 10

1,00–1,09 7

1,10–1,19 5

1,20–1,29 3

1,30 in več 1

2. KAKOVOST VSEBINE

2.1. Opredelitev aktivnosti

Raznolikost 
aktivnosti (skladno 
s Priporočilom 
Evropskega 
parlamenta in sveta 
UL L 394/10 z dne 
30. 12. 2006)

Aktivnosti prispevajo k razvoju ključnih kompetenc ter so 
z njimi ustrezno povezane:

8Za vsako kompetenco, ki jo vlagatelj razvija in to ustrezno 
obrazloži v opisu vsebine podaktivnosti, dobi eno točko. Vseh 
ključnih kompetenc je osem in vsaka se lahko točkuje zgolj 
enkrat.

1

Inovativnost 
programa 

Program vsebuje bolj inovativne aktivnosti. 10

10Program vsebuje manj inovativne aktivnosti. 5

Program ne vsebuje inovativnih aktivnosti. 0

Uporaba 
informacijsko 
komunikacijske 
tehnologije

Program vključuje uporabo informacijsko komunikacijske 
tehnologije 5

5
Program ne vključuje uporabe informacijsko komunikacijske 
tehnologije 0

Obseg prijavljenega 
programa

od 800 do vključno 1000 ur 15

15
od 600 do 799 ur 13

od 400 do 599 ur 10

od vključno 300 do 399 ur 5

Opredelitev 
načrtovanih 
ciljev/rezultatov

Cilji/rezultati aktivnosti so jasno opredeljeni. 7

7Cilji/rezultati aktivnosti so manj jasno opredeljeni. 5

Cilji/rezultati aktivnosti niso jasno opredeljeni. 0

Vloge, ki bodo izpolnjevale vsa izločitvena merila 
in pogoje za kandidiranje, bodo ocenjene na osnovi 
naslednjih meril:
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Merilo Vrednotenje Točke
Največje 
možno 

število točk

2.2. Vključevanje v aktivnosti

Sodelovanje 
s partnersko šolo

Vlagatelj bo v sodelovanju s partnersko šolo izvedel več kot 
33 % vseh prijavljenih ur. 15

15
Vlagatelj bo v sodelovanju s partnersko šolo izvedel od 
vključno 17 % do vključno 33 % vseh prijavljenih ur. 10

Vlagatelj bo v sodelovanju s partnersko šolo izvedel manj kot 
17 % vseh prijavljenih ur. 5

Vlagatelj ne bo sodeloval s partnersko šolo. 0

Vključitev učencev 
na šoli vlagateljici

V aktivnosti bo vključenih več kot 70 % vpisanih otrok 15

15

V aktivnosti bo vključenih več kot 50 % do vključno 70 % 
vpisanih otrok 10

V aktivnosti bo vključenih več kot 30 % do vključno 50 % 
vpisanih otrok 5

V aktivnosti bo vključenih 30 % ali manj vpisanih otrok 0

Največje možno število točk – SKUPAJ 90

Največje možno število točk, ki jih lahko dobi posa-
mezna vloga, je 90. Sklad bo izbral vloge, ovrednotene 
z najmanj 40 točkami. V primeru večjega števila izbranih 
vlog, kot je razpoložljivih sredstev, bo sklad izbral vloge, 
ocenjene z več točkami.

Če bo imelo več vlog enako število točk in zanje ne 
bo dovolj sredstev, bo sklad izbral vloge glede na število 
točk, doseženih po merilu »Razvitost občine vlagatelja«, 
nadalje glede na število točk doseženih pri merilu »Ob-
seg prijavljenega programa«, potem glede na število 
točk, doseženih pri merilu »Raznolikost aktivnosti« (šte-
vilo ključnih kompetenc), ki jih vlagatelj vključi v izvajanje 
aktivnosti, in na koncu glede na datum in uro prejema 
popolne vloge.

Sklad ima pravico podeljevati sredstva do porabe 
razpoložljivih sredstev.

Kolikor za zadnjega vlagatelja, ki bi še lahko prejel 
sofinanciranje, ni na razpolago dovolj finančnih sredstev 
za sofinanciranje v višini, zahtevani v vlogi na javni raz-
pis, lahko sklad temu vlagatelju ponudi v podpis pogod-
bo za višino sredstev, ki so na razpolago. Vlagatelj lahko 
v tem primeru število ur prijavljenih aktivnosti prilagodi 
oziroma zniža do višine razpoložljivih sredstev, pri če-
mer mora tudi po znižanju skupno število prijavljenih ur 
za izvedbo programa še vedno obsegati najmanj 300 ur. 
Če zadnji vlagatelj ponujene višine sredstev ne sprejme 
in se ne odloči za podpis pogodbe, lahko ostanejo ta 
sredstva nerazporejena.

5. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo 
javnega razpisa

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni 
razpis je 1.280.000,00 evrov.

Javni razpis financirata Evropska unija in Ministr-
stvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Prispevek 
Evropskega socialnega sklada je 85 %, prispevek Mini-
strstva RS za izobraževanje, znanost in šport je 15 %.

2015
PP 140106 – Izvajanje programov Popestrimo šolo-EU udeležba – dodatne pravice 1.088.000,00
PP 140107 – Izvajanje programov Popestrimo šolo-SLO udeležba – dodatne pravice 192.000,00
Skupaj 1.280.000,00
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6. Upravičeni stroški
Upravičen strošek javnega razpisa je določen v pa-

všalnem znesku na uro izvedbe programa in se ime-
nuje strošek izvedbe programa Popestrimo šolo. Mi-
nistrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je dne 
29. 7. 2014 sprejelo Metodologijo za določitev višine 
stroška na enoto izvedbe programa Popestrimo šolo, 
št. 5440-135/2014/10. Na podlagi te metodologije je bil 
izračunan pavšalni znesek oziroma strošek izvajanja 
programa Popestrimo šolo na uro (60 minut) izvedbe 
programa, ki je 17,00 evrov. Sofinancirani bodo upra-
vičeni stroški, nastali med 1. 10. 2014 in 31. 8. 2015.

Upravičeni strošek se uveljavlja z zahtevkom za 
sofinanciranje ter poročilom, katerega vsebino predpiše 
sklad. Zahtevki za sofinanciranje, ki bodo izstavljeni za 
obdobje od 1. 10. 2014 do 31. 8. 2015 bodo izplačani 
praviloma v koledarskem letu 2015, in sicer iz sred-
stev, predvidenih za leto 2015.

7. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o pro-
gramu

Izvajalec programa je dolžan hraniti vso dokumen-
tacijo o programu najmanj do 31. 12. 2024.

8. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o pro-
gramu naročniku, posredniškemu telesu, organu upra-
vljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in 
drugim nadzornim organom

Izvajalec je dolžan omogočiti tehnični, administrativ-
ni in finančni nadzor nad izvajanjem programa, katerega 
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetne-
ga javnega razpisa. Nadzor izvajajo sklad, posredniško 
telo, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski 
organ in drugi nadzorni organi, vključeni v izvajanje, 
upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa operativ-
nega programa ter njihovih pooblaščencev, in sicer tudi 
po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku 
pogodbe o izvedbi programa.

Izvajalec je dolžan predložiti nadzornim organom 
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega progra-
ma. V primeru preverjanja na kraju samem izvajalec 
omogoči vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem programa. Izvajalec na-
čeloma prejme predhodno pisno obvestilo o izvedbi 
preverjanja na kraju samem. Za namene preverjanja 
izvajanja aktivnosti, se lahko opravijo tudi nenajavljena 
preverjanja na kraju samem.

9. Zahteve glede informiranja in obveščanja
Izbrani vlagatelji so dolžni pri izvajanju programa 

izpolnjevati zahteve glede informiranja in obveščanja 
javnosti, skladno z 8. in 9. členom Uredbe komisije 
(ES) št. 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja 
za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, 
ki so objavljena na: http://www.eu-skladi.si.

10. Zagotavljanje enakih možnosti
Izvajalec je dolžan zagotoviti enakost med spoloma 

in preprečiti vsakršno diskriminacijo, v skladu z zakono-
dajo, ki ureja področje zagotavljanja enakih možnosti in 
16. členom Uredbe 1083/2006/ES.

11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varstvo osebnih podatkov se zagotovi v skladu 
z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe 
(ES) št. 1828/2006.

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

Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne 
skrivnosti, lahko sklad, posredniško telo in drugi organi, 
ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nad-
zora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence 
oziroma sezname in analize.

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

Izvajalec se zavezuje varovati osebne podatke in 
poslovne skrivnosti, pridobljene tekom izvajanja pro-
grama, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo,33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13) in 37. členom 
Uredbe 1828/2006/ES.

12. Rok za oddajo in način predložitve vloge
Vlogo na javni razpis pošlje šola oziroma zavod. 

Vlagatelj lahko odda le eno vlogo oziroma prijavi le en 
program aktivnosti.

Rok za oddajo vloge je 10. november 2014.
Vlogo je treba poslati na naslov: Javni sklad RS za 

razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. 
Če vlagatelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, se za dan 
prejema šteje dan oddaje na pošti. Če vlagatelj ne pošlje 
vloge priporočeno, se upošteva dan prejema vloge na 
skladu. Vlagatelji lahko vloge vložijo tudi osebno v vlo-
žišču v času uradnih ur, najpozneje na zadnji dan roka 
za oddajo vloge.

Vlogo je treba izpolniti v celoti in oddati na obrazcu, 
ki je del razpisne dokumentacije. Izpolnjen obrazec je 
treba poslati na sklad v tiskani obliki ter elektronsko kot 
je določeno v točki 7.2 razpisne dokumentacije. K vlogi 
je treba priložiti tudi vse zahtevane priloge, določene 
v točki 7.1 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj pošlje vlogo v pisni obliki v zaprti ovojnici, 
označeni z nazivom in naslovom vlagatelja ter vidnim 
napisom »Ne odpiraj – POŠ 2014/2015« oziroma tako, 
kot je označeno v prilogi prijavnega obrazca.

Vloge, ki ne bodo dostavljene v roku ter bodo pri-
spele v nepravilno označenih ovojnicah bodo s sklepom 
zavržene. Sklad ne prevzema odgovornosti za vloge, 
poslane po pošti (poškodovana ali odprta ovojnica ipd.).

V primeru poziva za dopolnitev vloge je zaželeno, 
da je ovojnica označena z nazivom in naslovom vlaga-
telja ter napisom »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge POŠ 
2014/2015«.

13. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javne-
ga razpisa

Odpiranje vlog se bo začelo predvidoma tretji de-
lovni dan po roku za oddajo vlog v prostorih Jav nega 
sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana. Za odpiranje vlog je zadolžena komisija.

Komisija bo odprla samo v razpisanem roku dosta-
vljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlo-
gami, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predlo-
žene. Komisija bo ugotavljala popolnost vlog skladno 
s točko 7.1 razpisne dokumentacije (formalna popol-
nost). Komisija bo v 8 dneh od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi vlagatelje, katerih vloge niso bile 
formalno popolne. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne 
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
s sklepom zavržene.

Sklad si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti 
vlagatelja pozove tudi k dodatnim pojasnilom.
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Komisija bo nato opravila strokovni pregled po-
polnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, 
navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni doku-
mentaciji. Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih 
pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne 
popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izved-
be postopka.

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najpozneje v 60 dneh od odpiranja vlog.

O dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil predstoj-
nik sklada na osnovi predloga komisije, ki vlogo oceni 
po objavljenih merilih. Pritožba zoper sklep o odločitvi 
glede dodelitve sredstev se vloži pri Javnem skladu RS 
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljub ljana, 
in sicer v 8 dneh od prejema sklepa. V pritožbi je treba 
natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za oce-
njevanje vlog niso utemeljen predmet pritožbe. O pri-
tožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z izbranimi vlagatelji.

Sklad bo z izbranimi vlagatelji sklenil pogodbe o do-
delitvi sredstev za izvajanje programa Popestrimo šolo 
2014/2015. V primeru, da se vlagatelj v 8 dneh od preje-
ma poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

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

Razpisna dokumentacija je na voljo do preteka 
roka za prijavo na spletnih straneh sklada http://www.
sklad-kadri.si ali v času uradnih ur v vložišču sklada.

Vlagatelj, ki želi prejeti dodatno pojasnilo ali ob-
vestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, povezano 
s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno ozi-
roma najpozneje štiri dni pred pretekom roka za od-
dajo vlog. Zahtevo mora posredovati na naslov: in-
fo-pos@sklad-kadri.si. Odgovore na morebitne zahte-
ve po dodatnih pojasnilih oziroma vprašanja bo sklad 
objavil na svoji spletni strani najpozneje v petih dneh 
od prejema vprašanja.

15. Posledice ugotovitve dvojnega financiranja po-
sameznega programa

Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, vlagatelj 
ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov 
financiranja (prepoved dvojnega financiranja).

Če sklad, posredniško telo ali katerikoli drug nad-
zorni organ ugotovi, da je vlagatelj prejel ali so mu bila 
odobrena sredstva za stroške programa iz drugih virov 
financiranja, lahko razdre pogodbo, vlagatelj pa je dol-
žan skladu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva 
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva 
vračila sredstev.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 5100-12/2014-1 Ob-3757/14

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 
45/12, 96/13 in 100/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: 
Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Za-
kona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 
ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljnjem 
besedilu: ZRRD), ter Uredbo o ratifikaciji Sporazuma 
o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komi-
sariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih 
raziskav (Uradni list RS, št.14/06 – MP; v nadaljnjem 

besedilu: Uredba o ratifikaciji) Javna agencija za razi-
skovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo  
in Komisariatom za alternativne energije  

in atomsko energijo (CEA) Francoske republike  
v letih 2015–2017

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medna-

rodnih znanstvenoraziskovalnih projektov na navedenih 
področjih:

Nove tehnologije za energijo
– Materiali
– Napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske 

membrane (PEM), gorivne celice
– Produkcija, shranjevanje in distribucija vodika
– Sončna energija
– Biomasa
– Nanotehnologije.
Jedrska energija
– Jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje 

življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktor-
ska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, 
strukturna mehanika, probabilistične in deterministične 
varnostne analize, hude nesreče)

– Shranjevanje (disposal) radioaktivnih odpadkov
– Nove reaktorske tehnologije
– Jedrski podatki
– Reaktorska dozimetrija
Prilagajanje klimatskim spremembam
Temeljne raziskave v fiziki
– Optika in laserji
Znanosti o življenju
– Novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karci-

nogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter 
staranje

– Možganski tumorji: imaging in nove terapije
Raziskave globalne varnosti
– Monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, 

strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem)
– Detekcija skritih objektov in eksplozivov
Projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slove-

nija in Komisariat za alternativne energije in atomsko 
energijo (v nadaljnjem besedilu: CEA).

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in 

razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v re-
gister zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter

– izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZRRD in pred-
pisi agencije, ter

– izvajajo s strani agencije (so)financirane progra-
me oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega razi-
skovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. 
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na po-
dročju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo 
osnovni vir financiranja raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s CEA in tako 
omogočiti poglobitev znanja ter znanstveno-tehnolo-
ški napredek na strateško pomembnih področjih s so-
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delovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, in 
vzpodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju 
raziskav in inovacij.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega pro-

jekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega 
projekta kot jih določajo ZRRD, Pravilnik o postopkih 
in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta(Uradni list 
RS, št. 41/09 in 72/11). Vodja projekta mora imeti ob 
podpisu pogodbe najmanj 170 prostih raziskovalnih ur 
na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih 
zavodov.

Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izka-
zati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, 
je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki 
niso člani nobene programske skupine, lahko vpiše-
jo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec 
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni 
strani agencije in ga do 15. 1. 2015 do 14. ure oddajo po 
elektronski pošti na naslov: MednarodniRazpisi@arrs.si. 
Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni raz-
pis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sode-
lovanja med Republiko Slovenijo in CEA – podatki za 
vpetost« mora biti oddan tudi po pošti na naslov agen-
cije do 15. 1. 2015 do 14. ure (poštni žig). Agencija bo 
upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, 
če predlagani vodja ob zaključku razpisa ne dosega 
pogoja A1+A2+A3≥1.

Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati razi-
skovalci obeh držav (francoski vodja mora biti zaposlen 
pri CEA). Slovenski in francoski vodja morata vložiti 
prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata 
pristojni instituciji (v Franciji: CEA– Centre de Saclay, 
International Affairs Division, kontaktna oseba: Sophie 
Avril, e-pošta Sophie.AVRIL@cea.fr).

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi 

s strani agencije imenovana strokovna komisija, ki ovre-
dnoti bilateralne projekte skladno s Pravilnikom o po-
stopkih ter Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, 
Poglavje G.I.

Predlog izbora prijav za sofinanciranje nato obrav-
nava pristojni mednarodni organ (Skupni sloven-
sko-francoski upravni odbor Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport in CEA, v nadaljnjem besedilu: 
skupni odbor). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje 
izda direktor agencije na podlagi izbora skupnega od-
bora, ki ga je dolžan upoštevati.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financira-
nje projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v celotni razpisni dobi 2015–2017 znaša okvirno 
420.000 EUR.

Sofinanciranje v letih 2015–2017 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

Končni dogovor o številu odobrenih projektov in 
obsegu financiranja bo sprejet na zasedanju skupnega 
odbora, ki bo predvidoma potekalo aprila 2015. Agencija 
bo sofinancirala delo raziskovalcev, neposredne mate-
rialne stroške, stroške storitev v zvezi z raziskovalnim 
delom in stroške amortizacije; na podlagi finančnega 
načrta bo prijavitelj odobrenega projekta prejel sredstva 
skladno z dinamiko določeno v pogodbi. Stroškov pri-
prave in prijave na razpis prijavitelj ne more uveljavljati.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. 6. 2015 
do 31. 5. 2017.

9. Rok, do katerega morajo biti predložene 
prijave,oblika prijav, način predložitve prijav in opre-
mljenost prijav: prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako: »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za 
sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in CEA« ter z navedbo naziva 
in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwe-
isova cesta 30, 1000 Ljub ljana. Ovojnica s prijavo mora 
prispeti na naslov ARRS do 15. 1. 2015 do 14. ure. Kot 
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporoče-
no po pošti iz Slovenije najkasneje do 15. 1. 2015 do 
14. ure (poštni žig). Prijava mora vsebovati

– prijavni obrazec ARRS-MS-CEA-2014 ter more-
bitne priloge v enem izvodu v papirni obliki s podpisi 
in žigom;

– zapisljivi CD ali DVD ali USB ključ, na katerem 
je priložen prijavni obrazec (in morebitne priloge) v ele-
ktronski obliki v formatu Microsoft Word ali Acrobat, 
poimenovan ARRS-MS-CEA-2014-Pr, kjer je Pr priimek 
slovenskega vodje prijavljenega projekta (zaradi avto-
matične obdelave podatkov je zaželen format Microsoft 
Word). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko po-
polnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost 
vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.

V vsaki ovojnici z zgornjo oznako je lahko le ena 
prijava.

Prijav, ki bodo prispele po pozivnem roku ali in ne 
bodo pravilno označene, komisija za odpiranje prijav ne 
bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. Nepopolne 
prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o po-
stopkih.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 19. 1. 2015 ob 10. uri, v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji predvidoma obveščeni aprila 2015.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in 
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni 
strani agencije, www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po 
tel. 01/400-59-71, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na 
e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-3737/14

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju nagrad in pri-
znanj Kemijskega inštituta, ki ga je sprejel Upravni odbor 
Kemijskega inštituta, objavljamo

razpis
“Preglova nagrada Kemijskega inštituta  
za izjemno doktorsko delo˝na področju  

kemije in sorodnih ved”
Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v vre-

dnosti 1.000,00 €.
Pravico sodelovanja na natečaju za izjemno dok-

torsko delo imajo raziskovalci s slovenskim državljan-
stvom, ki so uspešno zaključili doktorsko delo na podro-
čju kemije in sorodnih ved po 12. oktobru 2013. Pravico 
do sodelovanja imajo tudi vsi raziskovalci, ki so večino 
doktorskega dela opravili v Sloveniji in kandidati, ki iz 
utemeljenih razlogov niso uspeli sodelovati na natečaju 
v letu 2013.
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Prijavljene kandidate bo ocenjevala strokovna ko-
misija v naslednji sestavi: dr. Goran Dražić, dr. Helena 
Gradišar, prof. dr. Jože Grdadolnik, prof. dr. Gregor Mali 
in prof. dr. Matej Praprotnik.

Javne predstavitve doktorskih del kandidatov, ki 
bodo oddali popolne vloge, bodo predvidoma konec 
novembra 2014, na Kemijskem inštitutu.

Predložitev prijav: do vključno 11. novembra 2014, 
na naslov: Brigita Pirc, Razpis za Preglove nagrade KI, 
Kemijski inštitut Ljub ljana, Hajdrihova 19, 1001 Ljub-
ljana.

Vlogi mora biti priloženo:
– obrazložitev dosežkov kandidata in njihovega po-

mena,
– po en izvod doktorskega dela,
– po en izvod člankov, povezanih z doktorskim de-

lom, ki so bili objavljeni v revijah s faktorji vpliva,
– izpisek člankov iz baze Cobiss,
– izpis citiranosti vseh del na osnovi Web of Scien-

ce (posebej označiti dela, ki so del doktorata).
Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg ti-

skane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki 
(pdf format)).

Komisija bo v dveh tednih po predstavitvi izbra-
la do tri nagrajence. Dobitniki nagrad bodo razglašeni 
na prednovoletnem sprejemu direktorja inštituta v prvi 
polovici decembra 2014.

Kemijski inštitut Ljub ljana

Št. 430-9/2014 Ob-3718/14

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na 
Krki (Uradni list RS, št. 49/14), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) in določil Odloka o spre-
membi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na 
Krki za leto 2014 – rebalans II (Uradni list RS, št. 65/14) 
Občina Kostanjevica na Krki objavlja

javni razpis
za sofinanciranje malih čistilnih naprav  

za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode 
do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Kostanjevica na 
Krki.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individual-

nih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini 
Kostanjevica na Krki,

– društva s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki, 
ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status 
društva, ki deluje v javnem interesu in so lastniki objekta, 
ki služi izvajanju dejavnosti društva.

2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 

objekt, zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski 
objekt, zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla-
gi določil prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi 
objektov (ZGO-1) uporabno dovoljenje,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziro-
ma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih voda kot jih predpisuje 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz 
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 
63/09, 105/10),

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komu-
nalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. čle-
na o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju od-
padne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 98/07, 30/10),

– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij 
znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanaliza-
cije, razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na 
kanalizacijsko omrežje nesorazmerno draga – informa-
cije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak 
d.d., Leskovška cesta 2a, Krško,

– prejemnik za iste upravičene stroške ali za isti 
namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobivanja 
sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za 
iste upravičene stroške oziroma isti namen.

3. Deleži sofinanciranja:
– 60 % upravičenih stroškov investicije oziroma naj-

več 1.500,00 EUR.
III. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v Od-

loku o spremembi Odloka o proračunu Občine Kosta-
njevica na Krki za leto 2014- rebalans II, po programu 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo, pod proračunsko 
postavko 40500050 – Subvencioniranje malih čistilnih 
naprav, konto 411999, v višini 7.500,00 EUR.

IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 

2014 do oddaje vloge in se jih izkazuje s fotokopijami 
računov.

Sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa in mon-
taže male čistilne naprave. Naložba mora biti zaključe-
na pred vložitvijo vloge.

V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi 

zahtevanimi obrazci in prilogami.
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav je po-

polna, če vsebuje naslednje izpolnjene obrazce:
1. Izjava lastnika nepremičnine.
2. Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem 

interesu.
3. Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je 

razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje 
ustrezne dejavnosti.

4. Izjava o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi 
oziroma pogodba z gospodarsko javno službo.

5. Računi o nakupu in montaži male čistilne na-
prave.

6. Potrdilo o plačanih računih.
7. Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemlji-

ške knjige.
8. Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 

objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred le-
tom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena 
ZGO-1.

9. Certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka 
z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpa-
dnih vod.

10. Parafiran vzorec pogodbe.
Obrazci in priloge naj bodo zložene po vrstnem 

redu, kot je navedeno.
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave jav-

nega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago v tajni-
štvu (sprejemna pisarna) Občine Kostanjevica na Krki, 
Ljub ljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, v času 
uradnih ur in na spletni strani Občine Kostanjevica na 
Krki (www.kostanjevica.si).

Dodatne informacije posreduje Stanislav Rostohar, 
na tel. 08/205-06-20, e-pošta: stanislav.rostohar@kosta-
njevica.si, v času uradnih ur.
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VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali 

po pošti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljub-
ljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.

Kandidati lahko vloge oddajo do vključno 18. 11. 
2014. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če 
je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali 
do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Kosta-
njevica na Krki.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora 
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Raz-
pis za sofinanciranje malih čistilnih naprav«. Upoštevale 
se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno 
izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna 

komisija bo vloge odpirala v roku 8 dni od zaključka 
razpisa. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, 
da v roku osmih dni od prejema poziva za dopolnitev 
vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji 
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. 
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja 
pogojev iz razpisa.

Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem 
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih 
popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev 
glede na namembnost sofinanciranja, bodo imele pred-
nost vloge, ki bodo prispele prej.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripra-
vila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu 
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim 
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in 
ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo 
sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca 
v roku 15 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

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

stev izvaja predstavnik Občine Kostanjevica na Krki.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 

porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali 
pa 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 mora v tem primeru 
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od dneva nakazila dalje.

Občina Kostanjevica na Krki
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Št. 478-2/2014/15 Ob-3725/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, 
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev 
trg 2, 6000 Koper, ki jo zastopa Jadran Klinec, direktor 
(v nadaljevanju: URSP), v skladu z 21. členom Zako-
na o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 
50/14) in 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja ponovno

javno dražbo
za prodajo premičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe ter 
prodajalca: Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Re-
publike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 
Koper.

2. Predmet prodaje: rabljeno službeno plovilo, in 
sicer:

Javne dražbe

Vrsta plovila Znamka in model 
trupa

Znamka in model 
motorja

Vrsta in moč 
motorja

Leto izdelave trupa 
in motorja Dolžina/širina

Motorni čoln Znamka:
T 25 HARD TOP, 
model:
MIXER 28 JET

Znamka:
Volvo penta,
Model:
KAMD44P-B

Vgrajeni, 191,1 
kw

1999 7.46 m/3.20 m

Čoln je opremljen s standardno in dodatno opre-
mo. Na nadvodnem delu so vidne strukturne poškodbe 
laminata na krmeni ploščadi, predvsem na področju 
pritrditve zaščitnega gumijastega profila. Manjše povr-
šinske poškodbe laminata trupa se nahajajo predvsem 
na premčeni tretjini. Plovilo ob zadnjem plutju ni dose-
galo več prvotne največje hitrosti 26, temveč 17 vozlov. 
Moteno je delovanje VHF radijske postaje.

Čoln je vpisan v vpisnik morskih čolnov z označbo 
PI-4222, dovoljenje za plovbo je poteklo 12. 6. 2014.

3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna 
cena za plovilo, ki je predmet prodaje je 10.500 EUR, 
najnižji znesek višanja je 200 EUR.

4. Varščina
Pred začetkom javne dražbe morajo ponudni-

ki vplačati varščino, ki znaša 1.050,00 EUR. Varščino 
je potrebno vplačati na račun Izvrševanja proračuna 
RS št. 01100-6300109972, model in sklic na št. 11 
24320-720102-862000. Predložitev potrdila o vplačani 
varščini je pogoj za udeležbo na javni dražbi. Vplačana 
varščina se všteje v kupnino.

Udeležencem javne dražbe, ki na javni dražbi niso 
uspeli, se vplačana varščina brezobrestno vrne najka-
sneje v petnajstih dneh po zaključku javne dražbe. V ta 
namen morajo vsi vplačniki varščine izpolniti Prilogo III 
– Podatki o dražitelju (obrazec je dostopen na spletni 
strani http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/) in 
ga dostaviti organizatorju skupaj z dokazilom o vplačilu 
varščine.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pri-
stopili k javni dražbi, ali bodo javno dražbo zapustili pred 
njenim zaključkom, se varščina ne vrne. Varščina se ne 
vrne niti najugodnejšemu dražitelju – kupcu, ki ne sklene 
pogodbe ali ne vplača kupnine.
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5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo poteka-
la v prostorih Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, 
Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, v sejni sobi v II. nadstropju, 
dne 11. 11. 2014 ob 12. uri.

6. Osnovni pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe;
b. dražitelji morajo najkasneje do 10. 11. 2014 do 

15. ure v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, Javna 
dražba – Plovilo« na naslov Ministrstvo za infrastruktu-
ro, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmar-
jev trg 2, 6000 Koper, priporočeno po pošti ali osebno 
oddati:

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

– dokazilo o plačani varščini in Prilogo III – Podatki 
o dražitelju.

Dražitelji, ki ne bodo predložili zgoraj zahtevanih 
dokumentov, ne bodo mogli sodelovati na javni dražbi 
in bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni 
iz postopka;

c. dražba bo potekala po načelu videno – kupljeno. 
Kupec za ugotovljene napake po prevzemu plovila ne 
more uveljavljati jamčevalnih zahtevkov;

d. izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena 
se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne 
dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se 
šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. 
Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, 
ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne 
dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. 
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba 
neuspešna;

e. predmet javne dražbe se bo prodal dražitelju, ki 
bo podal najvišjo kupnino;

f. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača 
kupec.

7. Informacije in ogled predmeta javne dražbe
Vse informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in 

v zvezi s prijavo bodo objavljene tudi na spletni stra-
ni http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/, kjer 
so dostopni tudi podrobnejši podatki o plovilu (Priloga 
I – Izpis za zbirko listin ob spremembi podatkov v evi-
denci), drugi podatki o javni dražbi (Prilogi II – Pravila 
javne dražbe), Priloga III – Podatki o dražitelju in vzo-
rec pogodbe (Priloga IV). Kontaktna oseba organiza-
torja v zvezi z izvedbo javne dražbe je Adela Rožac, 
tel. 05/663-21-22 ali 05/663-21-00, e-naslov: adela.ro-
zac@gov.si.

Plovilo se nahaja na naslovu Jahtni center d.o.o., 
Cankarjev drevored 23, Izola. Ogled plovila je možen 
po predhodni najavi na e-naslov: ursp.box@gov.si ozi-
roma na tel. 041/720-228 (Robert Škrokov), dne 4. 11. 
2014, ob 12.uri.

8. Sklenitev pogodbe: kupec mora najkasneje 
v roku 15 dni po končani javni dražbi podpisati prodajno 
pogodbo.

9. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača, znižana za vplačano varščino, 

takoj ali najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na 
račun Izvrševanja proračuna RS št. 01100-6300109972, 
model in sklic na št. 11 24320-720102-862000. Pla-
čilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena 
sestavina pravnega posla in pogoj za prevzem plovila 
s strani prodajalca po načelu videno-kupljeno. Prevzem 
kupljene premičnine je možen takoj po vplačilu kupnine 
ob predložitvi dokazila o vplačilu oziroma naslednji de-
lovni dan po vplačilu (ko prodajalec lahko sam preveri 
realizacijo vplačila) brez predložitve dokazila o vplačilu. 

Po vplačilu kupnine preide nevarnost uničenja, poško-
dovanja ali odtujitve stvari na kupca.

10. Opozorilo: organizator lahko postopek javne 
dražbe ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se 
dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov za 
prevzem dokumentacije.

Ministrstvo za infrastrukturo,  
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo Koper

Št. 47803-116/2013 Ob-3738/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub ljana (v nadalje-
vanju: upravljavec) na podlagi 21. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G 
in 50/14) 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) ob javlja

drugo javno dražbo
za prodajo nepremičnine

Naziv in sedež upravljavca in organizatorja javne 
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastruktu-
ro, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub ljana.

Predmet javne dražbe:
1. Nepremičnina parc. št. 1676/223, parc. 

št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in 
parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, v naravi objekt 
opuščenega mejnega prehoda Učja s pripadajočim ze-
mljiščem, na naslovu Žaga 157, Srpenica, v lasti Re-
publike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.

2. Nepremičnina parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, 
parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec, 
v naravi objekt opuščenega mejnega prehoda Predel 
s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Strmec na Pre-
delu 29, Log pod Mangartom, v lasti Republike Slovenije 
in upravljanju Direkcije RS za ceste.

Izklicna cena:
1. Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 1676/223, 

parc. št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 
in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, znaša 
44.200,00 EUR.

2. Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 312/4, 
parc. št. 313/5, parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 
2205 – Strmec, znaša 175.015,00 EUR.

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

Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupni-
no v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo 
Direkcija RS za ceste izstavila po sklenitvi pogodbe, in 
sicer na račun številka 01100-6300109972, s sklicno 
številko, navedeno na računu. Plačilo kupnine v roku 
30 dni, je bistvena sestavina pogodbe.

Varščina: dražitelji morajo vplačati varščino v višini 
10 % od izklicne cene nepremičnine, kar znaša:

1. Za nepremičnino parc. št. 1676/223, parc. 
št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 
in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, v višini 
4.420,00 EUR.

2. Za nepremičnino parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, 
parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec, 
v višini 17.501,50 EUR.

Dražitelji morajo vplačati varščino na številko raču-
na 01100-6300109972 in s sklicno številko na 18 2431 
796800.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupni-
no, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku 
30 dni po opravljeni javni dražbi.
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Upravljavec zadrži varščino, če dražitelj:
– ne pristopi k javni dražbi,
– ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača 

kupnine.
Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za infra-

strukturo, Direkciji RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 
Ljub ljana, v sobi 320.

Javna dražba bo potekala dne 12. 11. 2014:
1. Za nepremičnino parc. št. 1676/223, parc. 

št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in 
parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, s pričetkom ob 
10. uri.

2. Za nepremičnino parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, 
parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec, 
s pričetkom ob 11. uri.

Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled nepre-
mičnine: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije 
o nepremičnini, ki je predmet javne dražbe, vsak delovni 
dan med 9. in 12. uro na Ministrstvu za infrastrukturo, 
Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljub-
ljana po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. 
Ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe, je 
mogoč po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18.

Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republi-
ke Slovenije postanejo lastniki nepremičnin v Republiki 
Sloveniji.

– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili 
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapeča-
teni pisemski ovojnici na Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direkcijo RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljub ljana 
v vložišče soba 21/1, in sicer najkasneje do dne 11. 11. 
2014 do 10. ure. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno 
navedeno:

1. Za nepremičnino parc. št. 1676/223, parc. 
št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 
in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga: javna draž-
ba za prodajo nepremičnine parc. št. 1676/223, parc. 
št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in 
parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga – številka zadeve 
47803-116/2013 – Ne odpiraj.

2. Za nepremičnino parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, 
parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec: 
javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 312/4, 
parc. št. 313/5, parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 
2205 – Strmec – številka zadeve 47805-14/2014 – Ne 
odpiraj.

– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora 
vsebovati naslednja dokazila:

– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma 
naslov dražitelja;

– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziro-
ma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni;

– kontaktna številka dražitelja;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj dr-

žavljan oziroma tuja pravna oseba oziroma samostojni 
podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga 
izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne in-
stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
dražitelje. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti, 
pa mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo iz-
javlja, da ima plačane davke in prispevke);

– potrdilo, da dražitelj nima blokiranega TRR (ve-
lja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike – tuja pravna oseba oziroma samostojni 

podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga 
izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne in-
stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
pravne osebe oziroma samostojne podjetnike posame-
znike. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa 
mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s ka-
tero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, 
da nima blokiranega TRR);

– pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, če 
dražitelj za zastopanje na javni dražbi pooblasti drugo 
osebo ali če predstavnik pravne osebe, ki sodeluje 
na javni dražbi, ni hkrati zakoniti zastopnik pravne 
osebe;

– originalno dokazilo o plačilu varščine in naved-
bo številke računa za primer vračila varščine.

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

Drugi pogoji prodaje nepremičnine:
– Davke (davek na promet nepremičnin oziroma 

davek na dodano vrednost), stroške vknjižbe lastninske 
pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne dru-
ge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača kupec.

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

– Kupec bo dolžan po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe v dogovorjenem roku odstraniti nadstrešnico 
objekta opuščenega mejnega prehoda. Strošek odstra-
nitve nadstrešnega dela je bil upoštevan pri določitvi 
kupnine.

– Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po opra-
vljeni javni dražbi skleniti z upravljavcem kupoprodajno 
pogodbo. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene v nave-
denem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev 
pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. 
Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene niti v podaljšanem 
roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Opozorilo: ta objava ne zavezuje upravljavca k skle-
nitvi kupoprodajne pogodbe. Vlada Republike Slovenije 
ali Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka proda-
je stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije 
za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi 
že začeti postopek brez obrazložitve in brez odškodnin-
ske odgovornosti, upravljavec pa je dolžan dražiteljem 
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka vrniti 
vplačane varščine brez obresti ter povrniti morebitne 
druge izkazane stroške.

Ministrstvo za infrastrukturo,  
Direkcija RS za ceste

Št. 478-289/2014-3 Ob-3761/14

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana, v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), ob-
javlja:

javno dražbo
prodaje nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova 
cesta 55, 1000 Ljub ljana.

Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za 
obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaga-
nja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.
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II. Opis predmetov prodaje:
A. Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje na naslovu Rozmanova 

ulica 24a, Ilirska Bistrica, št. stan. 19 (nezasedeno), 
v IV. nad., v izmeri 66,20 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, 
iden. št. stavbe 924 in posameznega dela št. 19, celotni 
ID znak 2525-924-19 s kletjo, letnik 1978, tablica MO 
25038.

a. Ogled stanovanja: 3. 11. 2014 od 8.30 do 11. ure.
b. Izklicna cena: 26.010,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje v Ilirski Bistrici št. 15, Roz-

manova ulica 24 b, (nezasedeno), v III. nad., VI. etaže, 
v izmeri 64,60 m2, s kletjo (Gurs), k.o. 2525 Ilirska Bistri-
ca, iden. št. stavbe 925 in posameznega dela 15, celotni 
ID znak 2525-925-15. Tablica MO 25018, letnik 1978.

a. Ogled stanovanja: 3. 11. 2014 od 8.30 do 11. ure.
b. Izklicna cena: 36.000,00 EUR.
3. Trisobno stanovanje na naslovu Partizanska 

cesta 18, Rakek, št. 6 (nezasedeno), v II. nad. IV etaža, 
v skupni izmeri s kletjo 74,50 m2, k.o. 1659 Rakek, iden. 
št. stavbe 187 in posameznega dela št. 6, celotni ID 
znak 1659-187-6, letnik 1959, tablica MO 25822.

a. Ogled stanovanja: 6. 11. 2014 od 8.30 do 11. ure.
b. Izklicna cena: 38.082,00 EUR.
4. Dvosobno stanovanje s kabinetom na naslovu 

Ulica Vita Kraigherja 24, št. 417, v Mariboru (nezasede-
no), v 7 etaži, v skupni izmeri s shrambo 67,00 m2, k.o. 
657 Maribor-Grad, iden. št. stavbe 2576 in posamezne-
ga dela št. 418, celotni ID znak 657-2576-418, letnik 
1988, tablica MO 21460.

a. Ogled stanovanja: po predhodni najavi na 
tel. 02/236-38-11 od 8. do 12. ure med 3. 11. 2014 in 
13. 11. 2014.

b. Izklicna cena: 44.042,00 EUR.
5. Štirisobno in večje na naslovu Ulica Vita Kraig-

herja 24, št. 418, v Mariboru (nezasedeno), v 7 etaži, 
v skupni izmeri s shrambo 113,30 m2, k.o. 657 Mari-
bor-Grad, iden. št. stavbe 2576 in posameznega dela 
št. 417, celotni ID znak 657-2576-417, letnik 1988, ta-
blica MO 21461.

a. Ogled stanovanja: po predhodni najavi na 
tel. 02/236-38-11 od 8. do 12. ure med 3. 11. 2014 in 
13. 11. 2014.

b. Izklicna cena: 70.205,00 EUR.
6. Dvosobno stanovanje na naslovu Shakespearo-

va ulica 12, št. 17 v Mariboru (nezasedeno), v IV. nad., 
v skupni izmeri s kletjo 53,70 m2, k.o. 681 Pobrežje, 
iden. št. stavbe 1066 in posameznega dela št. 17, celo-
tni ID znak 681-1066-17, letnik 1964, tablica MO 26431.

a. Ogled stanovanja: 4. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 40.117,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje na naslovu Pregljeva 

ulica 11, št. 101, Maribor (nezasedeno), v PR, v skupni 
izmeri s kletjo 70,00 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stav-
be 2908 in posameznega dela št. 101, celotni ID znak 
659-2908-101, letnik 1952, tablica MO 26600.

a. Ogled stanovanja: 6. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 38.882,00 EUR.
8. Dvosobno stanovanje na naslovu Pregljeva 

ulica 11, št. 102, Maribor (nezasedeno), v PR, v skupni 
izmeri s kletjo 70,00 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stav-
be 2908 in posameznega dela št. 102, celotni ID znak 
659-2908-102, letnik 1952, tablica MO 26604.

a. Ogled stanovanja: 6. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 46.004,00 EUR.
9. Dvosobno stanovanje na naslovu Frankolovska 

ulica 1, št. 15, Maribor (nezasedeno), v III. nad, v skupni 
izmeri s kletjo 52,20 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stav-
be 1785 in posameznega dela št. 15, celotni ID znak 
659-1785-15, letnik 1961, tablica MO 26650.

a. Ogled stanovanja: 3. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 34.376,00 EUR.
10. Garsonjera na naslovu Dominkuševa ul. 4, 

št. 17 v Mariboru, (nezasedeno), v II. nad., VII, etaže, 
v izmeri Gurs 34,13 m2, 657 Maribor-Grad, št. stavbe 
783 posamezni del 117 letnik 1957, tablica MO 26721.

a. Ogled stanovanja: 7. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 30.600,00 EUR.
11. Enosobno stanovanje na naslovu Ulica 21. ok-

tobra 4, Črnomelj, št. 9 (stara št. 10) (nezasedeno), 
v II. nad. 4. etaže, v skupni izmeri s kletjo 48,60 m2, (po 
Gurs) k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posame-
znega dela št. 9, celotni ID znak 1535-19-9, letnik 1959, 
tablica MO 27771.

a. Ogled stanovanja: 3. 11. 2014 od 9. do 11. ure in 
5. 11. 2014 od 12. do 16. ure.

b. Izklicna cena: 21.015,00 EUR.
12. Dvosobno stanovanje na naslovu Ulica 21. ok-

tobra 4, Črnomelj, št. 8 (stara št. 9) (nezasedeno), v I. 
nad. 3. etaže, v skupni izmeri Gurs s kletjo 79,50 m2, 
k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 19 in posameznega 
dela št. 6, celotni ID znak 1535-19-6, letnik 1959, tablica 
MO 27775.

a. Ogled stanovanja: 3. 11. 2014 od 9. do 11. ure in 
5. 11. 2014 od 12. do 16. ure.

b. Izklicna cena: 33.300,00 EUR.
13. Enosobno stanovanje s kabinetom na naslovu 

Kolodvorska ulica 4a, Krško, št. 8 (nezasedeno), v II. 
nad. 4. etaže, v skupni izmeri Gurs s kletjo 51,20 m2, 
k.o. 1316 Stara vas, iden. št. stavbe 622 in posamezne-
ga dela št. 8, celotni ID znak 1316-622-8, letnik 1961, 
tablica MO 20092.

a. Ogled stanovanja: 3. 11. 2014 od 12. do 13. ure 
in 6. 11. 2014 od 10. do 11. ure.

b. Izklicna cena: 35.100,00 EUR.
14. Trisobno stanovanje v Logatcu št. 24, Tovarni-

ška cesta 14, (nezasedeno), v IV. nad., VI. etaže, v iz-
meri Gurs s kletjo 69,00 m2, k.o. 2017 Dolenji Logatec, 
iden. št. stavbe 8, posamezni del 37, celotni ID znak 
2017-8-37, tablica MO 20038, letnik 1980.

a. Ogled stanovanja: 5. 11. 2014 od 12. do 14. ure.
b. Izklicna cena: 46.800,00 EUR.
15. Enosobno stanovanje na naslovu Tomšičeva 

ulica 52, št. 35 v Slovenski Bistrici, (nezasedeno), v PR, 
v izmeri Gurs 47,50 m2, s kletjo k.o. 753 Slovenska Bi-
strica, št. stavbe 1161 posamezni del 1, celotni ID znak 
753-1161-1, letnik 1979, tablica MO 21055.

a. Ogled stanovanja: 5. 11. 2014 od 11. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 35.100,00 EUR.
16. Dvosobno stanovanje s kabinetom na naslovu 

Tomšičeva ulica 38, št. 5 v Slovenski Bistrici, (nezasede-
no), v II. nad., v izmeri Gurs 85,10 m2, k.o. 753 Sloven-
ska Bistrica, št. stavbe 1164 posamezni del 5, celotni ID 
znak 753-1164-5, letnik 1978, tablica MO 20793.

a. Ogled stanovanja: 5. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 54.000,00 EUR.
17. Dvosobno stanovanje s kabinetom na naslovu 

Tomšičeva ulica 38, št. 7 v Slovenski Bistrici, (nezasede-
no), v III. nad. IV. etaža, v izmeri Gurs 88,60 m2, k.o. 753 
Slovenska Bistrica, št. stavbe 1164 posamezni del 7, ce-
lotni ID znak 753-1164-7, letnik 1978, tablica MO 20795.

a. Ogled stanovanja: 5. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 53.100,00 EUR.
18. Trisobno stanovanje na naslovu Tomšičeva 

ulica 38, št. 8 v Slovenski Bistrici, (nezasedeno), v IV. 
nad. IV. etaža, v izmeri Gurs 86,90 m2 s kletjo, k.o. 
753 Slovenska Bistrica, št. stavbe 1164 posamezni 
del 8, celotni ID znak 753-1164-8, letnik 1978, tablica 
MO 20796.
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a. Ogled stanovanja: 5. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 55.800,00 EUR.
19. Dvosobno stanovanje na naslovu Šolska 

ulica 12, št. 7 v Slovenski Bistrici, (nezasedeno), v II. 
nad., v izmeri Gurs 61,40 m2, s kletjo, k.o. 753 Sloven-
ska Bistrica, št. stavbe 9 posamezni del 7, celotni ID 
znak 753-9-7, letnik 1986, tablica MO 21300.

a. Ogled stanovanja: 5. 11. 2014 od 13. do 15. ure.
b. Izklicna cena: 47.700,00 EUR.
B. Garaže
1. Garaža št. 57, na naslovu Pesarska 5, Ljub ljana, 

v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID znakom 
1732-422-57, (prazno). Tablica MORS 30047.

a. Ogled garaže: 5. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR.
2. Garaža št. 61, na naslovu Pesarska 5, Ljub ljana, 

v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID znakom 
1732-422-61, (prazno). Tablica MORS 30051.

a. Ogled garaže: 5. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR.
3. Garaža št. 66, na naslovu Pesarska 5, Ljub ljana, 

v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID znakom 
1732-422-66, (prazno). Tablica MORS 30055.

a. Ogled garaže: 5. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR.
4. Garaža št. 81, na naslovu Pesarska 5, Ljub ljana, 

v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID znakom 
1732-422-81, (prazno). Tablica MORS 30068.

a. Ogled garaže: 5. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR.
5. Garaža št. 103, na naslovu Pesarska 5, Ljub-

ljana, v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID 
znakom 1732-422-103, (prazno). Tablica MORS 30003.

a. Ogled garaže: 5. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR.
6. Garaža št. 117, na naslovu Pesarska 5, Ljub-

ljana, v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID 
znakom 1732-422-117, (prazno). Tablica MORS 30017.

a. Ogled garaže: 5. 11. 2014 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR.
7. Garaža s posameznim delom št. 128, na na-

slovu Ambrožev trg 4, Ljub ljana, v stavbi št. 367, k.o. 
1727 Poljansko predmestje, z ID znakom 1727-367-128, 
(prazno).

a. Ogled garaže: 3. 11. 2014 od 11. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 6.033,00 EUR.
8. Garaža s posameznim delom št. 127, na na-

slovu Ambrožev trg 4, Ljub ljana, v stavbi št. 367, k.o. 
1727 Poljansko predmestje, z ID znakom 1727-367-127, 
(prazno).

a. Ogled garaže: 3. 11. 2014 od 11. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 6.033,00 EUR.
C. Zemljišča in objekti
1. Nekdanja vojaška stražnica Terča (zasedena) 

v Občini Črna na Koroškem, k.o. 902 Podpeca, parc. 
štev. 458/6, po Gurs, v skupni izmeri 1305 m2, ID znak 
902-458/6-0 s stavbo z 1 delom v neto površini 246 m2, 
z ID znakom 902-1, zgrajenim v letu 1972, obnovljen 
1998 in stavbo z 1 delom v neto površini 12,60 m2, z ID 
znakom 902-70.

a. Prodajana nepremičnina je v območjih varo-
vanj in omejitev: erozijkso območje za katerega veljajo 
zaščitni ukrepi, Ekološko pomembno območje- EPO: 
Kamniško Savinjske Alpe, evidentiran telekomunika-
cijski vod in gozdna cesta, odsek 113057 Mihelo raz-
potje-Štenge.

b. Ogled: (po predhodni najavi na tel. 041/615-093 
Slemenšek Matej).

c. Izklicna cena 47.660,00 EUR.

2. Nezazidano stavbno zemljišče, Občina Ajdo-
vščina, k.o. 2391 Vipavski križ, parc. štev. 1074/15, 
po Gurs-u travnik, v skupni izmeri 3380 m2, ID znak 
2391-1074/15-0.

a. Ogled nekdanje stražnice: (možen samostojno 
oziroma po predhodni najavi na tel. 041/397-954, kontakt 
Lesar Tone oziroma Šinigoj Marjeta tel. 05/335-81-64).

b. Izklicna cena 98.532,00 EUR.
3. Zemljišče v Občini Lendava, k.o. 167 Čentiba, 

parc. štev. 29, po Gurs-u neplodno, v skupni izmeri 
4379 m2, ID znak 167-29/0-0.

a. Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele 
po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni objavljena 
na UE in bodo ponudbe o nakupu možno posredovati 
tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek po-
stopka prodaje. Razlog navedenega izhaja iz potrdila 
o namenski rabi zemljišča, ki izkazuje, da je del, parc. 
št. 29, k.o. 167 Čentiba na območju kmetijskih zemljišč, 
ki pa se prodaja na podlagi Zakona o kmetijskih zemlji-
ščih in gozdovih.

b. Ogled: (samostojno oziroma po predhodni najavi 
na tel. Erlih Bojan, 041/680-148).

c. Izklicna cena 3.825,00 EUR.
4. Nekdanja stražnica Olševa, na naslovu, Kopriv-

na 38, Občina Črna na Koroškem (zasedena) zemljišč 
parc. št. *177 (v izmeri 1145 m2) k.o. 904 Koprivna, 
z nastanitvenim objektom (št. stavbe 904-74) v tlorisni 
površini 150 m2, objekt je pritličen z mansardo, zgrajen 
1952, pritlično skladišče v tlorisni površini 9 m2 iz leta 
1952, skladišče in svinjaka (št. stavbe 904-75) v tlorisni 
površini 60 m2, objekt je pritličen, zgrajen 1952 (brez 
funkcionale).

a. Obstaja predkupna pravica Občine Črna na Ko-
roškem.

b. Nepremičnina je v območju varovanj in omejitev: 
erozijsko območje, ekološko območje in evidentirana 
Natura 2000, del na območju gospodarske javne infra-
strukture.

c. Oglede možen po predhodni najavi na tel. Marija 
Soklič, 01/471-20-83.

d. Izklicna cena 41.300,00 EUR.
5. Prodaja zemljišča, parc. štev. 44/1.S, stavbišče, 

v izmeri 755 m2, k.o. 1589 Borovec, z » Nekdanjim Žu-
pniščem Borovec« pri Kočevski Reki, št. stavbe 25-1 (z 
neto tlorisno površino 399,42 m2) prizidkom št. stavbe 
26-1 (z neto tlorisno površino 78,52 m2), obe s tablico 
MO 13021,

a. Ne obstaja predkupna pravica občine.
b. Nepremičnina se nahaja v območju namenjene-

mu stanovanjski gradnji.
c. Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi 

na tel. 041/397-954, kontakt Lesar Tone.
Izklicna cena 38.700,00 EUR.
6. Prodaja »Nekdanjega Samskega doma, zemlji-

šče, parc. št. 1833, stan. st. 272 m2 in parc. št. 1834, 
gosp. posl., v izmeri 56 m2, dvorišče, v izmeri 1203 m2, 
v k.o. 1589 Borovec z objekti nekdanje gozdarske 
koče, št. stavbe 55-1 po cenitvi (neto tlorisna površi-
na 421,85 m2) in pomožnim objektom, št. stavbe 56-1, 
po cenitvi (neto tlorisne površine 54,00 m2) Borovec pri 
Kočevski Reki.

a. Ne obstaja predkupna pravica Občine Kočevje.
b. Nepremičnina se nahaja v območju razpršene 

gradnje.
c. Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi 

na tel. 041/397-954, kontakt Lesar Tone.
d. Izklicna cena 40.500,00 EUR.
7. Prodaja zapuščene vile v Brežicah, Prešerno-

va 12, 1300, k.o. Brežice, št. stavbe 427-1 in gara-
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že, št. stavbe 612-1 skupaj s pripadajočim zemljiščem, 
parc. št. 1296, v izmeri 189 m2, parc. št. 1297, v izmeri 
701 m2, parc. št. 1298, v izmeri 574 m2, parc. št. 1299, 
v izmeri 857 m2 in parc. št. 1301, v izmeri 158 m2 (sku-
paj 2.479 m2).

a. Občina Brežice ne uveljavlja predkupne pravice.
b. Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi 

na tel. 041/397-954, kontakt Lesar Tone.
c. Izklicna cena 111.600,00 EUR.
8. Stavbno zemljišče, parc. št. 127/36, površi-

ne cest, v izmeri 456 m2, k.o. Moste, z ID znakom 
1730-127/36-0, v Občini Ljub ljana.

a. Občina Ljub ljana ne uveljavlja predkupne pra-
vice.

b. Ogled možen samostojno oziroma po predhodni 
najavi na tel., Tone Lesar 041/397-954.

Izklicna cena 40.000,00 EUR.
9. Pozidano zemljišče, ki predstavlja »Nekdanjo 

vojašnico oziroma »nekdanji Begunski center« v Ilirski 
Bistrici, vse k.o. 2524 Trnovo, parc. št. 825/32, v izmeri 
1.054 m2, ki je v zemljiški knjigi vpisana pod ID znak 
2524-825/32-0 v katastru z delom stavbe 2524-50-1 
in parc. št. 825/123, v izmeri 5.852 m2, ki je v zemljiški 
knjigi vpisana pod ID znak 2524-825/123-0, skupaj, 
v izmeri 6.906 m2.

a. Ogled možen samostojno oziroma po predhodni 
najavi na tel., Tone Lesar 041/397-954.

b. Izklicna cena 360.000,00 EUR.
D. Poslovne nepremičnine, Gospodarska cona Oto-

vec v Občini Črnomelj. k.o. Talčji vrh.
Prodaja po sklopih (priloga skica na, www.mors.si) 

razpolaganje s stvarnim premoženjem
1. Sklop 4
Stavbno zemljišče, površine za industrijo parc. 

št. 2404/15 (z ID znakom 1536-2404-15-0) njiva, 
v izmeri 343 m2, vinograd 827 m2, pašnik, v izmeri 
2.521 m2, pašnik, v izmeri 942 m2, gozd, v izmeri 705 m2, 
parc. št. 5291/10 (z ID znakom 1536-5291-10-0), pot, 
v izmeri 123 m2 in parc. št. 2619/15 (z ID znakom 
1526-2619-15-0), gozd, v izmeri 80 m2, vse k.o. 1536 
Talčji vrh, (skupaj, v izmeri 5.541 m2), v skupni vrednosti 
19.980,00 EUR in ½ Sklopa 26a, dovozno pot, ki zaje-
ma stavbno zemljišče, parc. št. 2404/12 (z ID znakom 
1536-2404-12-0) njiva, v izmeri 650 m2, pašnik, v izmeri 
2.014 m2, gozd, v izmeri 58 m2, pot, v izmeri 23 m2, 
vse k.o. 1536 Talčji vrh (skupaj 2.745 m2), v vrednosti 
3.690,00 EUR.

a. Občina Črnomelj ne uveljavlja predkupne pra-
vice,

b. Da je na predmetni nepremičnini vknjižena ne-
prava stvarna služnost za glavno nepremičnino, parc. 
št. 5340/2, k.o. 1536, k.o. Talčji vrh v korist Občine 
Črnomelj,

c. Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi 
na tel. 041/397-954, Lesar Tone,

d. Da je iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3502-177/2013-02 z dne 6. 3. 2013 razvidno, gre 
za varovano območje arheološke dediščine, območje 
arheološkega najdišča,

e. Izklicna cena: 23.670,00 EUR.
III. Ogled nepremičnin
Oglede stanovanj boste lahko opravili ob terminih 

določenih ob posamezni nepremičnini. Na terenu bo do-
segljiv Štefančič Vinko, tel. 05/728-01-20 za stanovanja 
na območju, Ilirske Bistrice in Rakeku, za garaže na Am-
broževem trgu v Ljub ljani, tel. 051/322-569, za garaže 
na Pesarski v Ljub ljani in stanovanje v Logatcu Žagar 
Darko, tel. 051/690-901, za stanovanja v Mariboru in Slo-
venski Bistrici je dosegljiv g. Kolarić tel. 02/236-3811 za 

stanovanji v Črnomlju Jože Kočevar, tel. 07/332-23-18 in 
Krškem Andrej Molan, tel. 07/499-37-95. Oglede zemljišč 
in objektov boste lahko opravili po predhodni najavi na 
041/397-954 Anton Lesar, kamor lahko pokličete tudi za 
dodatna vprašanja o lokaciji. Glede vprašanj samega po-
teka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-22-13 od 
24. 10. 2014 do 12. 11. 2014, med 8. in 12. uro.

IV. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu vi-

deno - kupljeno zato morebitne reklamacije ne bodo 
upoštevane. Predpisane davčne dajatve za nezazidana 
stavbna zemljišča DDV v višini 22 % oziroma 2 % davek 
na promet nepremičnin za stanovanja in zazidana stavb-
na zemljišča, ki niso vštete v ceno, stroške notarskih 
storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.

Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu draži-
telju. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zase-
denih nepremičnin kupec ureja sam.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR 

za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR 

za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno 

v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z naj-

ugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne 
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec 
zadrži njegovo kavcijo.

5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji po-
ložiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski 
račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, 
sklic 11 19119-7141998-104000. Dražiteljem, ki na javni 
dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski 
račun.

6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan 

javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo 

do 12. 11. 2014 do 12. ure na naslov naročnika: RS Mi-
nistrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana, 
v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – 104. 
javna dražba 13. 11. 2014« s pripisom na hrbtni strani 
ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije na-
slednjih dokumentov:

a. potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven pla-
čila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno 
številko TRR računa za primer vračila kavcije;

b. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro naj-
več 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan 
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila 
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javlja, da ima plačane davke in prispevke);

c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdi-
lo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega 
TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba 
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi 
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdila za slovenske pravne osebe. Kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno 
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgo-
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vornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranega TRR);

d. izpisek iz sodnega registra (samo za pravne 
osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro 
največ 30 dni;

e. morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi;

f. osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične ose-
be, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),

g. pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne 
pogoje.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni 
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.

Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, 
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te.

7. Predložiti je potrebno tudi:
a. davčno številko oziroma ID številko za DDV, 

EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in 
telefonsko številko.

8. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.

a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina pro-
dana za izklicno ceno;

b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo naj-

višjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša 
cene.

9. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja 
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14).

Javno dražbo vodi pristojna komisija.
10. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblašče-

na oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve 
pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer 
se dražiteljem povrne izkazane stroške.

V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena 
prodaja bo potekala 13. 11. 2014 ob 11. uri, v prostorih 
Ministrstva za obrambo na naslovu: Vojkova 55a, v Av-
ditoriju, 1000 Ljub ljana.

Ministrstvo za obrambo

 Ob-3749/14

Javni zavod Triglavski narodni park, na podlagi 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14), in Odlokom o načrtu razpolaga-
nja s stvarnim premoženjem za leto 2014 (Uradni list 
RS, št. 102/13) objavlja

2. javno dražbo

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe ter 
uporabnika: Javni zavod Triglavski narodni park, Ljub-
ljanska cesta 27, Bled.

2. Opis predmeta prodaje:
a) stanovanje št. 1, v izmeri 73,70 m2 (številka 

dela stavbe 2190-25-1) – trenutno še zasedeno z naje-
mnikom, katerega najem preneha ob morebitni prodaji 
stanovanja; ter pripadajoč solastniški delež na splošnih 
skupnih delih stavbe;

b) neizdelano stanovanje št. 3, v izmeri 73,55 m2 
(številka dela stavbe 2190-25-3) – dejansko skladišče 
oziroma podstrešje, tako tudi po gradbenem dovoljenju; 

ter pripadajoč solastniški delež na splošnih skupnih 
delih stavbe;

obe na naslovu Rečiška cesta 1a, Bled, parcelna 
št. 429/2, k.o. Bled.

Za kupca stanovanj bo ustanovljena služnostna 
pravica dostopa do objekta in služnost parkiranje vozi-
la, kar je že vključeno v izklicno ceno. Stanovanji št. 1 
in št. 3 se prodajata kot celota, torej ju je možno kupiti 
le skupaj.

Objekt ima vzpostavljeno etažno lastnino, vpis v ze-
mljiški knjigi je urejen.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, 
takse, vpis v zemljiško knjigo, davek na promet z ne-
premičninami in morebitne druge stroške) plača kupec.

Predmeti prodaje bodo pro dani po načelu videno 
– kupljeno, zato morebitne re klamacije po sklenitvi pro-
dajne pogodbe ne bodo upo števane.

3. Izklicna cena skladno z določbo petega od-
stavka 17. člena ZSPDSLS v povezavi s četrto alinejo 
23. člena ZSPDSLS za stanovanje št. 1 s solastni-
ški deležem: 65.450,00 EUR; neizdelano stanovanje 
št. 3 s solastniški deležem 13.515,00 EUR; skupaj: 
78.965,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene 
je: 250,00 EUR.

4. Način in rok plačila kupnine: kupec mora plačati 
kupnino v roku 30 dni od izdaje računa na transakcijski 
račun TNP.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala ustno v slovenskem jeziku na sedežu TNP, na Ljub-
ljanski cesti 27 na Bledu, v II. nadstropju, in sicer 10. 11. 
2014, z začetkom ob 12. uri.

6. Višina varščine je 10 % izklicne cene in sicer za 
stanovanje št. 1 in št. 3: 7.896,50 EUR. Vplačati jo je 
treba pred začet kom dražbe na številko raču na IBAN 
SI 56 0110 0603 0254 226, s sklicem na številko SI00 
478-1-2014. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in 
ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina ne vrača. 
Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, osta-
lim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 7 dni po 
končani dražbi. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše po-
godbe v 8 dneh po poteku roka za uveljavitev predkupne 
pravice, TNP zadrži njegovo varščino.

7. Na stanovanju št. 1 obstoji predkupna pravica 
obstoječega najemnika.

8. Informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo 
na tel. 04/578-02-00, vsak delovni dan, od 8. do 14. ure. 
Ogled predmetov javne dražbe je mogoč v torek, 4. 11. 
2014 ob 12. uri oziroma po predho dnem dogovoru.

9. Upravljavec lahko kadarkoli do sklenitve prav-
nega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez 
obresti.

10. Drugi pogoji
Dražitelji morajo pred začetkom javne draž-

be predložiti:
– potrdilo o plačani varščini, kateremu je priložena 

celotna števil ka TRR računa za primer vračila varščine 
in podatek o davčni številki;

– kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fi-
zične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci prav nih 
oseb, slednji tudi overjeno pooblastilo).

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 
dražbi. Z vplačilom varščine, sprejema dražitelj obve-
znost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe:

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 
podana višja,

– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno,
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– dražba je končana, ko se trikrat zaporedoma iz-
kliče najvišjo ponujeno ceno,

– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene,

– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en 
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno.

Z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba skle-
nila v 8 dneh po poteku roka za uveljavitev predkupne 
pravice.

Javni zavod Triglavski narodni park

Št. 35210-76/2014-4 Ob-3726/14

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica hero-
ja Staneta 1, 2000 Maribor, na podlagi Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G in 50/14), Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Odloka o od-
dajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov 
v najem (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/09), objavlja

javno dražbo
najemnine za oddajo v najem poslovne stavbe  

in poslovnih prostorov
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Me-

stna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor.

II. Predmet oddaje v najem je nezasedena poslovna 
stavba (grajeni kiosk) in nezasedeni poslovni prostori 
v Mariboru, ki so last Mestne občine Maribor, in sicer:

1. Gosposka ulica 9, v skupni izmeri 90,60 m2, 
ulični;

a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez 
posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 5. 11. 2014 
od 11. do 11.25,

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

pogodbe.
2. Gosposka ulica 16, v skupni izmeri 98,00 m2, 

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

posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 5. 11. 2014 

od 10.30 do 10.55,
c) izklicna mesečna najemnina: 947,00 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 5.682,00 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne 

pogodbe.
3. Gosposka ulica 28, v skupni izmeri 69,40 m2, 

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

posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 5. 11. 2014 

od 10. do 10.25,
c) izklicna mesečna najemnina: 575,93 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 3.455,58 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne 

pogodbe.
4. Gosposka ulica 29, v skupni izmeri 154,53 m2, 

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

posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 5. 11. 2014 
od 9.30 do 9.55,

c) izklicna mesečna najemnina: 632,74 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 3.796,46 EUR,
f) rok usposobitve je 6 mesecev od podpisa naje-

mne pogodbe.
5. Poslovna stavba-grajeni kiosk št. 3 (nasproti Par-

tizanske c. 1), v izmeri 5,95 m2;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez 

posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 5. 11. 2014 

od 9. do 9.25,
c) izklicna mesečna najemnina: 152,80 EUR,
d) znesek višanja: 10,00 EUR,
e) varščina: 916,80 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne 

pogodbe.
6. Poštna ulica 4, v skupni izmeri 22,51 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska ali mirna storitvena (brez 

posebnih sanitarnih ali drugih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne 5. 11. 2014 

od 11.30 do 11.55,
c) izklicna mesečna najemnina: 150,06 EUR,
d) znesek višanja: 10,00 EUR,
e) varščina: 900,39 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne 

pogodbe.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne draž-

be: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovno 
stavbo ali poslovni prostor sklene z najugodnejšim dra-
žiteljem v 15 dneh po končani javni dražbi. Če najugo-
dnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od najema.

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

– Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme 
poslovne stavbe ali poslovnega prostora oddati v pod-
najem.

– Najemnik je poleg najemnine in nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, za poslovno stavbo ali 
poslovni prostor dolžan plačevati tudi druge stroške, ki 
zajemajo: obratovalne stroške v zvezi z dobavami in sto-
ritvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje 
v poslovni stavbi ali poslovnem prostoru (individualni 
obratovalni stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obra-
tovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja, stroške 
uporabe stavbnega zemljišča ter morebitne ostale stro-
ške v zvezi z uporabo poslovne stavbe ali poslovnega 
prostora in skupnih delov stavbe, za katere se stranki 
dogovorita z najemno pogodbo.

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

– Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, 
dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za 
izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najeti poslovni 
stavbi ali najetem poslovnem prostoru.

– Poslovna stavba in vsi poslovni prostori se odda-
jajo v najem za nedoločen čas kot zaključene celote in 
izključno za opravljanje navedenih dejavnosti.
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V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna 
dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor 
(sejna soba 215/II – Dvorana generala Rudolfa Mai-
stra), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v sredo, dne 
19. 11. 2014, s pričetkom ob 10.30.

VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek 
višanja

Višina izklicne mesečne najemnine za poslovno 
stavbo in posamezne poslovne prostore, in v kateri so 
upoštevani stroški zavarovanja in upravljanja, je dolo-
čena: s cenitvijo višine najemnine, ki jo je opravil poo-
blaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Slovenske-
ga inštituta za revizijo in sodni cenilec za gradbeništvo, 
izkustveno, oziroma na podlagi odloka ob upoštevanju 
na rednih sejah sprejetih sklepov Mestnega sveta MOM 
o znižanju in dodatnem znižanju najemnin za poslovne 
prostore (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/12 in 17/13). 
Najemnina (tudi izdražena) se ne more znižati in se uskla-
juje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potreb-
ščin v RS v preteklem letu ter je po veljavnih predpisih 
oproščena plačila davka, v primeru spremembe pa je 
najemnik dolžan davek plačevati v skladu z vsakokratnimi 
veljavnimi predpisi. Znesek višanja izklicne najemnine, je 
za poslovno stavbo in vsak poslovni prostor iz II. točke te 
objave, posebej naveden pod črko d).

VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 14. 11. 2014 plačati 

varščino v višini šestkratne izklicne mesečne najemnine 
(znesek varščine za poslovno stavbo in vsak poslov-
ni prostor iz II. točke te objave, je posebej naveden 
pri poslovni stavbi in vsakem prostoru pod črko e), 
na transakcijski račun Mestne občine Maribor št. 00 
01270-0100008403, sklic na št. 2003, pri UJP Urad 
Slovenska Bistrica, z navedbo »dražbena varščina za 
javno dražbo najemnine za poslovno stavbo ali poslovni 
prostor pod zap. št.: …...« (obvezno navesti zaporedno 
številko stavbe ali prostora, pod katero so navedeni v II. 
točki te objave).

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

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

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

Najemodajalec bo za poslovno stavbo ali poslovni 
prostor redno mesečno izstavljal račune za najemnino 
za tekoči mesec.

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

imajo sedež na območju Republike Slovenije (RS) ozi-
roma na območju države članice Evropske unije (EU) in 
fizične osebe, ki so državljani oziroma državljani države 
članice EU in morajo pred pričetkom dražbe predložiti 
dokumente, dokazila, potrdila in druge listine, vse v slo-
venskem jeziku in sicer:

– Pravne osebe: potrdilo o plačilu varščine v roku 
(original), potrjen izpisek iz sodnega registra (ne sme 
biti starejši od 30 dni) oziroma izpisek iz registra dru-
štev pristojne upravne enote ali izpisek iz registra, ki ga 
vodi drug pristojni organ, potrdilo o plačanih davkih in 
prispevkih od DURS-a (ne sme biti starejše od 30 dni), 

potrdilo banke, da TRR ni blokiran (ne sme biti starej-
še od 30 dni), kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih 
s predstavitvijo programa-opisom dejavnosti in navedbo 
šifre z opisom dejavnosti po Uredbi o standardni klasifi-
kaciji dejavnosti-SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 
17/08) ter z navedbo celotne številke TRR in banke (za 
primer vračila varščine). Zakoniti zastopnik, ki na dražbi 
zastopa pravno osebo, mora predložiti izvirnik osebnega 
dokumenta (na vpogled).

– Fizične osebe (s.p.): vse kar morajo predložiti 
pravne osebe, razen izpiska iz sodnega registra oziroma 
izpiska iz registra društev pristojne upravne enote ali iz-
piska iz registra, ki ga vodi drug pristojni organ, dodatno 
pa še potrjen izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri 
AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni) in izvirnik oseb-
nega dokumenta (na vpogled).

– Fizične osebe ki so državljani RS: dokazilo o dr-
žavljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpo-
gled), poleg pa še tudi vse kar morajo predložiti fizične 
osebe (s.p.) iz tretje alineje, razen izpiska iz Poslovnega 
registra Slovenije pri AJPES oziroma izpiska iz registra 
društev pristojne upravne enote ali izpiska iz registra, ki 
ga vodi drug pristojni organ.

– Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne draž-
be predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se 
nanaša na predmet javne dražbe.

– Državljani oziroma pravne osebe države članice 
EU morajo predložiti listine in dokazila, ki jih izdajajo 
institucije v njihovih državah, ki so enakovredne insti-
tucijam od katerih se zahtevajo listine in dokazila za 
slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor 
takšnih dokazil – potrdila o poravnanih davčnih obve-
znostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo 
pridobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo izjavijo, da imajo poravnane davčne obveznosti 
in nimajo blokiranega računa. Vsi dokumenti, dokazila, 
potrdila in druge listine, razen osebnega dokumenta, 
morajo biti predloženi v slovenskem jeziku.

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

X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo 

mesečno najemnino.
– Javna dražba najemnine za poslovno stavbo ali 

posamezni poslovni prostor je končana, ko voditelj draž-
be trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in je noben od 
udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani 
dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in 
najugodnejšega dražitelja, katerega pozove na podpis 
najemne pogodbe.

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

– Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo 
javne dražbe in javnega zbiranja ponudb za oddajo po-
slovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, ki 
so last Mestne občine Maribor.

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

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

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

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

XI. Informacije: interesenti lahko dodatne informaci-
je o pogojih javne dražbe, poslovni stavbi in o poslovnih 
prostorih dobijo v Sektorju za gospodarjenje s poslov-
nimi in upravnimi prostori Mestne občine Maribor ali po 
tel. 02/220-14-10.

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

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

Mestna občina Maribor

Št. 478-59/2014-2 Ob-3750/14

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, 
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G in 50/14), Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)) in Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela 
za leto 2014, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela, 
tel. 03/703-32-00; e-pošta: obcina.polzela@polzela.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 246/382, 

v k.o. 992 Polzela (ID 6337332), v izmeri 2259 m2, po 
izklicni ceni 112.950,00 EUR za celoto (50 EUR/m2).

Nepremičnina se nahaja v Poslovni coni Ločica ob 
Savinji in je opredeljena kot stavbo zemljišče, znotraj 
ureditvenega območja naselja, ki se ureja po Odloku 
o OLN Poligon (Uradni list RS, št. 86/05, 23/07).

III. Vrsta pravnega posla – prodaja nepremičnine.
Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru 

najugodnejšega ponudnika.
IV. Najnižji znesek višanja – najnižji znesek višanja 

je 500,00 EUR.
V. Način in rok plačila – Kupnina se plača v 30 dneh 

po sklenitvi pogodbe.
VI. Kraj in čas javne dražbe – javna dražba bo pote-

kala na Občini Polzela, Malteška c. 28, p. Polzela, v sejni 
sobi v II. nadstropju, in sicer dne 10. 11. 2014 ob 11. uri.

VII. Pogoji javnega dražbe
– Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati na-

slednje:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev – Obr. 1, objavljen 

na spletni strani Občine Polzela
2. Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj 

ni zastopnik

3. Dokazilo o plačani varščini
4. Kopijo osebnega dokumenta
– Dražitelji pošljejo zgoraj navedeno dokumentacijo 

priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapeča-
teni pisemski ovojnici z navedbo: »Dražba 478-59/2014 
– Ne odpiraj« v sprejemno pisarno Občine Polzela, 
Malteška c. 28, p. Polzela, najkasneje do 10. 11. 2014 
do 10. ure.

– Predmetna nepremičnina se prodaja po načelu 
videno – kupljeno.

VIII. Postopek javne dražbe
(1) Javno dražbo vodi komisija oziroma oseba, ki jo 

za to imenuje oziroma pooblasti župan.
(2) Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelo-

vati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno 
dražbo, in z njimi povezane osebe. Za povezano osebo 
se po tem členu štejejo:

– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, 
ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v krvnem sorodstvu 
v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa 
do drugega kolena, ali če je s članom komisije oziroma 
z osebo, ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v zakonu ali 
v svaštvu do četrtega kolena, ne glede na to, ali je za-
konska zveza prenehala ali ne;

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

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

(3) Izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma 
vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od 
udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred 
tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je 
bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, 
ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni 
je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove 
k podpisu pogodbe.

(4) Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna 
dražba neuspešna.

(5) Občina Polzela lahko do sklenitve pravnega 
posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da 
bi za to navedla razloge.

IX. Sklenitev pogodbe:
1. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po 

izboru najugodnejšega ponudnika..
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Stroški davka na promet z nepremičnino ter no-
tarski stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi la-
stninsko pravico na nepremičnini z vpisom le-te v ze-
mljiško knjigo.

4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh 
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena 
sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupni-
ne na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto.

5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice 
na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

X. Kontaktna oseba prodajalca: vsa pojasnila v zve-
zi z javno dražbo in ogledom nepremičnin v času objave 
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Polzela, 
pri Magdi Cilenšek, tel. 03/703-32-00.

Občina Polzela



Stran 2346 / Št. 76 / 24. 10. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 Ob-3724/14

V skladu s 167. členom Stvarnopravnega zakoni-
ka, družba Start d.o.o., Bled – v stečaju, Ljub ljanska 
cesta 4, Bled kot zastavni upnik razpisuje

javno dražbo
za izvensodno prodajo

Predmet prodaje so premičnine: izrezljana lesena 
omara za točilnim pultom – starina – 1, ogledala v re-
zljanih okvirjih za točilnim pultom – 3, ogledalo v lese-
nih rezljanih okvirjih v sanitarijah za goste – 2, rezljano 
leseno stojalo za časopise – stoječe – 1, slike v lesenih, 
večinoma rezljanih starinskih okvirjih – 82, slike vdelanih 
v leseni opaž – 9, stropna lesteneca – starinska (1 lesen 
6-svečni, 1 keramičen 6-svečni) – 2, stenskih starinskih 
medeninastih luči – 25, velika stenska ura – 1, stoli – niz-
ko sedenje – iz masivnega lesa z usnjenimi naslanjali in 
sedež – 8, masivni hrastovi mizici – nizko sedenje – 2, 
zvočniki – 4, CD predvajalnik Yamaha – 1, radio Yama-
ha – 1, ojačevalec Yamaha – 1, vsa sanitarna oprema 
v sanitarijah za goste, leseni podest za točilnim pultom, 
prezračevalna naprava, dodatno montirani zaprti predal-
niki za točilnim pultom – 5, stojala za senčnike Paraflex 
z električno napeljavo (terasa) – 2, senčniki Paraflex 
– 4, osebni računalnik +tiskalnik+monitor (blagajna), 
kompleten drobni inventar, potreben za opravljanje go-
stinske dejavnosti (kozarci, skodelice …), vsi dekora-
tivni predmeti. Izklicna cena za javno dražbo znaša 
20.000,00 EUR. Oprema se prodaja kot celota. Varščina 
znaša 1 % zneska izklicne cene. Znesek za katerega se 
izklicna cena v posameznem koraku lahko znižuje, zna-
ša 500,00 EUR. Razpisovalec dražbe sme odstopiti od 
dražbe v kateremkoli koraku. Varščino je potrebno pla-
čati pred javno dražbo na fiduciarni račun št. SI56 0600 
0010 6127 514, z navedbo »plačilo varščine«. V izklicni 
in prodajni ceni ni zajet davek. Dražba se izvaja v skla-
du s pravili, ki jih prodajalec predstavi pred začetkom 
dražbe. Javna dražba bo potekala dne 11. 11. 2014 ob 
9. uri na naslovu družbe Start d.o.o., Ljub ljanski cesta 4, 
4260 Bled. Ogled premoženja je možen po predhodnem 
dogovoru z upnikom prek el. pošte: info@eudace.eu.

Start d.o.o., Bled – v stečaju
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 Ob-3721/14

Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, 1270 
Litija, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) 
17. člena Statuta zavoda ter na podlagi sklepa sveta ZD 
Litija z dne 24. 9. 2014, objavlja razpis za delovno mesto

direktor/direktorica Zdravstvenega doma Litija.
Kandidati/kandidatke za delovno mesto direktor-

ja/direktorice zavoda morajo poleg pogojev, predpisanih 
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da imajo univerzitetno strokovno izobrazbo me-
dicinske smeri,

– da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj s podro-
čja dela v zdravstveni dejavnosti, od tega najmanj 3 leta 
na vodstvenih delovnih mestih,

– da so državljani R Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– predložitev programa razvoja zavoda.
Mandat direktorja/direktorice traja štiri leta.
Delovno razmerje se sklepa za polovični delovni 

čas, za 20 ur tedensko.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo prijavo z dokazili 

o izpolnjevanju razpisanih pogojev ter program razvoja 
zavoda v roku 8 dni od dneva objave razpisa v zaprti 
kuverti na naslov: Zdravstveni dom Litija, Partizanska 
pot 8a, 1270 Litija, s pripisom »Svet zavoda – Razpis za 
direktorja/direktorico, s pripisom – Ne odpiraj«.

Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o opravljeni 
izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva objave.

Zdravstveni dom Litija

Razpisi delovnih mest
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 Ob-3723/14

Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za kemijo in kemij-
sko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in naslednji) in 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11 in naslednji) ter v skladu 
s 15. členom Odloka o preoblikovanju UL (Uradni list 
RS, št. 28/00 in naslednji) in 279. členom Statuta UL 
(Uradni list RS, št. 8/05 in naslednji) objavlja poziv za

javno zbiranje ponudb
za prodajo osnovnih sredstev,  

ki jih zaradi selitve v nove prostore  
več ne potrebuje

1. Predmet prodaje: Osnovna sredstva, ki jih zaradi 
selitve v nove prostore več ne potrebuje (v nadaljevanju: 
oprema). Seznam te opreme je objavljen na spletnem 
naslovu: http://www.fkkt.uni-lj.si/sl/javna-narocila/.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po me-
todi javnega zbiranja ponudb.

3. Opremo, ki je predmet prodaje, bo prodajalec 
prodal najboljšemu ponudniku (najvišja ponudbena 
cena). Kolikor bo več ponudnikov ponudilo enako po-
nudbeno ceno, bo prodajalec prodal tistemu ponudniku, 
ki bo ponudbo oddal prvi.

4. Postopek bo vodila Služba za javna naročila in 
promocijo. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede 
oddaje ponudb je mag. Maja Ramovš, tel. 01/479-84-03, 
elektronski naslov: maja.ramovs@fkkt.uni-lj.si, glede 
tehničnih karakteristik prodajane opreme pa Branko Pi-
šek, tel. 01/241-93-00 ali 040/306-730, elektronski na-
slov: branko.pisek@fkkt.uni-lj.si.

5. Ogled opreme je možen od 27. do 29. oktobra 
2014, med 9. in 12. uro, na naslovu Univerza v Ljub ljani, 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 
cesta 5, 1000 Ljub ljana.

6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v zaprti 
ovojnici z vidno oznako »Ponudba za opremo – Ne od-
piraj« na sedež prodajalca Univerza v Ljub ljani, Fakul-
teta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 
1000 Ljub ljana, ne glede na način dostave najkasneje 
do 4. novembra 2014 do 12. ure. Ponudbe prispele po 
navedenem roku se ne bodo upoštevale. Zaradi večjega 
števila kosov opreme ne bo javnega odpiranja ponudb. 
Če ne boste najugodnejši ponudnik za določen-e kos-e 
opreme, imate pravico vpogleda v prispele ponudbe 
do 12. novembra 2014 pri Poloni Kužnar na sedežu 
prodajalca.

7. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in sedež druž-

be,
– zaporedno številko opreme iz seznama opreme,
– vrsto seznama A ali B in
– ponudbeno ceno za izbrano opremo.
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je po-

nudbena cena. Način izbire je opisan v 3. točki. Oprema 
bo prodana po načelu videno-kupljeno, zato morebitne 
reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upo-
števane.

9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku treh dni od pre-
jema obvestila, da je najugodnejši ponudnik, podpisati 
prodajno pogodbo in v nadaljnjih treh dneh plačati celo-
tno kupnino ter najkasneje v treh dneh po plačilu kupni-
ne odstraniti kupljeno opremo iz prostorov in zemljišča 
fakultete. V nasprotnem primeru si prodajalec pridržuje 
pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega naju-
godnejšega ponudnika.

10. Kupec opreme je dolžan plačati vse stroške 
v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe, vključno s stro-
ški odstranitve opreme iz prostorov prodajalca ter plačati 
vse pripadajoče javne dajatve.

11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede na 
prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim 
ponudnikom, ter da lahko, do sklenitve pravnega posla 
že začeti postopek ustavi, brez dolžnosti povračila ka-
kršnekoli odškodnine.

Univerza v Ljub ljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Št. 465-02-21/2014-18/0015 Ob-3735/14

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14), Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), Od-
loka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje 
s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo 
(MUV, št. 12/09), sklep, št. 7, 40. redne seje Mestnega 
sveta Mestne občine Maribor, z dne 8. 9. 2014, Javno 
podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., 
Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP GSZ 
d.o.o.) za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje:
1) Zemljišče, parc. št. 2224/1, v izmeri 2.683 m2, 

k.o. 681-Pobrežje, je v lasti Mestne občine Maribor in 
leži ob Puhovi ulici.

Zemljišče se nahaja v območju, ki ga ureja Odlok 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistič-
ne zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/2014 – UPB-1) 
in predstavlja površine za stanovanja (predvidena izde-
lava OPPN). Zemljišče, parc. št. 2224/1, k.o. 681-Po-
brežje, bo prodano po metodi javnega zbiranja ponudb, 
najmanj po izhodiščni ceni 250.750,00 EUR. V ceni ni 
zajet DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred 
izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 
zemljišča, za kar bo izdana posebna odločba.

2. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne 

in fizične osebe ter samostojni podjetniki. Pisne ponud-
be morajo vsebovati naslednje listine:

– pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so regi-
strirani v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpi-
su ustanovitve sub jekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni 
oziroma elektronski izpis iz Ajpes-a in številke TRR,

– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega 
dokumenta in številko TRR,

Druge objave
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– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo prilo-
žiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, 
ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb,

– potrdilo o vplačani 10 % varščini. Ponudni-
ki vplačajo varščino v višini 10 % od objavljene izho-
diščne cene, na transakcijski račun JP GSZ d.o.o. 
SI5604515-0000651184, odprt pri NKBM d.d. najka-
sneje do torka, 11. 11. 2014, v višini 25.075,00 EUR,

– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa 
v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko šte-
vilko oziroma EMŠO,

– v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno 
ceno za zemljišče – ponudnik mora navesti višjo ali vsaj 
objavljeno izhodiščno ceno,

– posebno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji 
javnega zbiranja ponudb in merilom za izbor ponudnika.

3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe v zaprti 
ovojnici, s pripisom: »Ponudba za nakup zemljišča, ter 
pripis – Ne odpiraj«, morajo prispeti oziroma biti odda-
ne na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 
Maribor, najkasneje do srede, 12. 11. 2014, do 16. ure.

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugo-

dnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in 
nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje 
ponudb bo javno in sicer v četrtek, 13. 11. 2014 ob 9. uri, 
na sedežu JP GSZ d.o.o.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika bo naj-
višja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več po-
nudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo Komisija za 
izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč 
izvedla med ponudniki pogajanja.

5. Omejitev v postopku razpolaganja: JP GSZ 
d.o.o./MOM si pridržujeta pravico, da ne skleneta pro-
dajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o. skleniti pro-

dajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdanem sklepu 
o izbiri ponudnika.

Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh po pod-
pisu pogodbe.

Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega 
posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in 
v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje pro-
dajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega po-
stopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni 
obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil 
od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist 
MOM.

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stro-
škov, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest in iz-
dano bo zemljiško knjižno dovolilo, v zemljiško knjigo pa 
bo podan zemljiško knjižni predlog.

V primeru, da najugodnejši ponudnik odstopi od 
ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec 
sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom 
brez javnega zbiranja ponudb.

7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku 
vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo 
v 8 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika brezo-
brestno vrnjena.

8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupni-
no, davek na dodano vrednost in stroške JP GSZ d.o.o. 
v zvezi s postopkom prodaje, in sicer v višini 1,5 % od 
izhodiščne cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vklju-
čenim DDV.

9. Ustavitev postopka: JP GSZ d.o.o./MOM lahko 
karkoli do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.

Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Do-
datne informacije lahko dobite na tel. 02/220-15-54 ali 
02/220-14-22 ali info@jp-gsz-mb.si.

Javno podjetje za gospodarjenje  
s stavbnimi zemljišči d.o.o.

 Ob-3740/14

Javno podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o., objavlja 
na podlagi 34. člena in v povezavi z 22. členom Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 
– ZDU-1G) in 35. člena Uredba o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

povabilo k oddaji ponudbe
za prodajo naprav in opreme  

v obratih Koseze in Zalog
1. Naziv in sedež naročnika: Javno podjetje Ener-

getika Ljub ljana d.o.o., Verovškova 62, Ljub ljana, ma-
tična številka: 5226406000, ID za DDV: SI23034033.

2. Predmet prodaje
2.1. Predmet prodaje so naprave in oprema v obra-

tih Koseze in Zalog, ki predstavljajo del postrojenja za 
pripravo mešanega plina (naprave in opreme). Pro-
izvodnja mešanega plina je bila ustavljena ob prehodu 
na zemeljski plin.

3. Izhodiščna vrednost
3.1. Izhodiščna vrednost vseh naprav in opreme 

v obratih Koseze in Zalog znaša skupaj: 25.275,00 EUR 
brez DDV.

4. Pogoji prodaje
4.1. Predmetne naprave in oprema predstavljajo 

zaokroženo celoto in se prodajajo kot celota po na-
čelu »videno - kupljeno«. Nakup posamezne naprave 
ali predmeta ni možen.

4.2. Vse naprave in oprema so brez garancije in po 
prevzemu niso možne reklamacije glede kvalitete.

4.3. Ponudnik je dolžan v ponudbi navesti ponuje-
no ceno v evrih (EUR) brez DDV, ki ne sme biti nižja od 
izhodiščne cene. Ponudnik lahko navede višjo ceno od 
izhodiščne.

4.4 Demontaža naprav in opreme bo izvedena na 
podlagi plačane kupnine.

5. Način in rok plačila kupnine:
5.1. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno po-

godbo in podpisan izvod le-te vrniti naslovniku v 8 dneh 
po prejemu slednje ter plačati kupnino v roku 15 dni od 
dneva podpisa pogodbe.

5.2. Kupljene naprave in opremo mora prevzeti 
v roku 8 dni od dneva demontaže.

5.3. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe. V primeru, da 
kupec v roku ne plača kupnine, se pogodba šteje za 
razdrto. V primeru, če kupec ne prevzame v danem roku 
kupljenih naprav in opreme, preide nevarnost uničenja, 
poškodovanja ali odtujitve kupljenih naprav in opreme 
na kupca s potekom roka za prevzem naprav in opreme.

6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

6.1. Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik ali fizična oseba.

6.2. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke 
in priloge:

– Navedbo predmeta prodaje;
– Podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko);
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– Pisno pooblastilo za zastopanje, v primeru, da se 
ponudba poda po pooblaščencu;

– Ponudbo, v kateri morajo biti ponujena cena višja 
ali enaka izhodiščni ceni;

– Izjava ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji 
Povabila k oddaji ponudbe z lastnoročnim podpisom 
ponudnika oziroma pooblaščenca (v primeru pravne 
osebe se izjava podpiše s strani zakonitega zastop nika);

– Izjavo o vezanosti na dano ponudbo še najmanj 
90 dni, šteto od dneva, določenega za oddajo po nudbe.

6.3. Ponudbena cena ne sme biti nižja od izhodišč-
ne cene.

6.4. Ponudnik mora oddati popolno ponudbo z vse-
mi prilogami, navedenimi v točki 6, in sicer v zaprti ku-
verti s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za nakup naprav 
in opreme v obratih Koseze in Zalog«.

7. Kriterij za izbiro najboljšega ponudnika:
7.1. Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh 

pogojev iz 6. točke Povabila k oddaji ponudbe ponudil 
najvišjo ponujeno ceno (kupnino) nad izhodiščno ceno, 
v primeru da bo ponudnik samo eden, pa vsaj ceno, ki 
je enaka izhodiščni ceni.

7.2. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnej-
ših ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe, 
pristojni organ družbe pozove vse najugodnejše ponu-
dnike k oddaji nove ponudbe.

7.3. Izločena bo ponudba:
– ki ne bo prispela pravočasno;
– če bo ponudba v nasprotju s Povabilom k oddaji 

ponudbe in pogoji iz Povabila k oddaji ponudbe;
8. Rok za oddajo ponudb:
8.1. Družba bo upoštevala le ponudbe, ki bodo vse-

bovale vse podatke iz 6. točke ter bodo prispele pripo-
ročeno po pošti, ali osebno oddane v vložišču Javnega 
podjetja Energetike Ljub ljana d.o.o., Verovškova 62, 
1000 Ljub ljana najpozneje do 10. 11. 2014 do 9. ure. 
Ponudbo je do roka za oddajo možno dopolniti. Po iz-
teku roka oddaje ponudb, le-te ni več možno umakniti. 
Nepravočasno prejete ponudbe bodo v zaprtih ovojnicah 
vrnjene ponudnikom.

9. Kraj in čas javnega odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 10. 11. 2014 ob 9.30, v sejni 
sobi v 4. nadstropju, Javnega podjetja Energetike Ljub-
ljana d.o.o.

10. Postopek izbire ponudnika
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 

5 dni po preteku roka za oddajo ponudbe. Z izbranim 
ponudnikom bo za nakup naprav in opreme sklenjena 
pogodba.

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, je izključena. Prodajalec lahko ustavi začeti 
postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla.

Javno podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o.

Št. 1401152 Ob-3741/14

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G 
in 50/14) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Javni 
zavod Šport Ljub ljana objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo dveh hlevov (65 konjskih boksov)  

v sklopu Hipodroma Stožice v najem
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport 

Ljub ljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljub ljana.

2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za 
oddajo poslovnega prostora v najem.

3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Dva hleva (65 konjskih boksov) v sklopu Hipodroma 

Stožice (k.o. 1735 Stožice, stavbi 641 in 646), skupaj 
s spremljajočimi objekti (senik, gnojišče). Namembnost 
prostora je konjeniška dejavnost.

Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo dveh hlevov s 65 konjskimi 

boksi in spremljajočimi objekti (senik, gnojišče) se pod-
piše za določen čas (za dobo petih let od dneva podpi-
sa), z možnostjo podaljšanja v skladu s takrat veljavno 
zakonodajo.

– Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v po-
slovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemo-
jemalca, vsaj enkrat mesečno.

– Najemnik je dolžan plačevati najemnino za izva-
janje dejavnosti. Izklicna cena najemnine dveh hlevov 
s 65 konjskimi boksi in spremljajočimi objekti (senik, 
gnojišče) znaša 2.500,00 € na mesec (cena ne vklju-
čuje DDV).

– Najemodajalec se v okviru finančnih zmožnosti 
zaveže do 50 % sredstev, pridobljenih iz naslova naje-
mnin, investirati nazaj v objekt, z željo zagotoviti stanje 
za normalno, predvsem varno uporabo in vzdržno podo-
bo, za zmožnost dajanja boksov v podnajem.

– Najemnik je dolžan za prostore v stavbah s 
št. 641, 646, 708 in 634, k.o. 1735 Stožice plačevati 
obratovalne stroške (vodo, elektriko, snago).

– Najemnik je dolžan za prostore najema enkrat le-
tno plačevati stroške nadomestila za stavbno zemljišče, 
na podlagi izstavljenega računa najemodajalca.

– Najemnik mora sam poskrbeti za praznjenje gno-
jišč in greznice pod glavnim gnojiščem.

– Upošteva se najboljši ponudnik.
– Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva 

podpisa pogodbe.
– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov 

ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 

15 dni od izstavitve računa, a najkasneje do 25. v me-
secu za tekoči mesec.

– Upošteva se najvišja ponujena cena najema in 
odstotek nastanjenih konj, ki bo za vadbo uporabljal ja-
hališča HS. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel več točk.

4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za najem poslov-

nega prostora – dveh hlevov s 65 konjskimi boksi in 
spremljajočimi objekti (senik, gnojišče) je 30.000,00 €.

Cena je določena brez DDV.
Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 

2.500,00 € brez DDV.
Zainteresirani najemniki morajo do vključno 

10. 11. 2014 do 11. ure plačati varščino v višini 10 % 
izklicne cene letne najemnine na podračun pri UJP: 
SI56 0126 1603 0721 152: »plačilo varščine za javno 
zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi.

Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upra-
vičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa 
bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem 
izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe 
v 8. dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti 
zapade.

Varščina v celoti zapade tudi v primeru, če ponudnik 
umakne ponudbo po roku za oddajo ponudb.

5. Drugi pogoji
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti 

izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive 
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na www.sport-Ljub ljana.si, zložene po naslednjem vr-
stnem redu:

– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala 

v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni 
del ponudbe;

– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik 
sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);

– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih 

evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom 

za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
(OBR-5);

– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega 

registra Slovenije pri AJPES (s. p.);
– fotokopija dokazila o državljanstvu in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki 

imajo sedež na območju RS oziroma na območju države 
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziro-
ma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo 
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni.

Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz 
Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne 
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o drža-
vljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.

6. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti ku-

verti, na naslov: Javni zavod Šport Ljub ljana, Celovška 
cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba 
za javno zbiranje ponudb«.

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 11. 11. 
2014 do 11. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 11. 2014 ob 12. uri, 
v prostorih organizatorja.

Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, 
takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel 
še pogajanja. Ponudniki, ki bodo sodelovali na pogaja-
njih, morajo s sabo na javno odpiranje ponudb prinesti 
obrazec za pogajanja (OBR-6). Ponudnike, ki na poga-
janjih ne bodo želeli sodelovati, obveščamo, da bo upo-
števana njihova prva ponujena cena (OBR-1).

Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo iz-
ločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku 
vrnjena neodprta.

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanj-
kljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. 
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema po-
ziva za dopolnitev.

Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o pla-
čani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani 
varščini ne priloži, bo izločen.

Za izbor ponudnika bo uporabljena merila najvišja 
ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil 
najvišjo ceno za najem prostora – dveh hlevov s 65 konj-
skimi boksi ter spremljajočimi objekti (senik, gnojišče).

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne 
vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. 
Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju 
ponudb.

Ponudba mora veljati do 10. 12. 2014.
7. Informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni, osebi: Andrej Kastelic – vodja Park Ježica, 
tel. 041/780-050.

Ogled možen vsak delavnik med 9. in 13. uro, 
po predhodnem dogovoru.

8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti 
pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, naj-
kasneje v 8. dneh po prejemu obvestila o izboru.

9. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so 
breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.

10. Ustavitev postopka: organizator lahko do skleni-
tve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi 
in predmetnih prostorov ne odda.

Šport Ljub ljana

Št. 478-17/2014-01 Ob-3719/14

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri 
Ptuju, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Le-
tnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremič-
nim premoženjem za leto 2014, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju  

poslovno logistične cone Videm
1. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: Ob-

čina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki 

jo imenuje predstojnik občine.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega 

premoženja Občine Videm.
3. Opis predmeta prodaje:
Parcele na območju poslovno logistične cone Vi-

dem so razdeljene na posamezne enote, ki jih je mogo-
če združiti za potrebe opravljanja dejavnosti.

Parcele se nahajajo ob lokalni cesti LC 328241 Ptuj 
– Tržec in so komunalno opremljene. V ceno ni zajet 
komunalni prispevek. Posamično se prodajajo naslednje 
nepremičnine

a) parc. št. 311/10 neplodno, v izmeri 1569 m2, k.o. 
Lancova vas.

Iz Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana za območje Občine Videm – spremembe in dopol-
nitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2009) 
je razvidno, da se vse parcele nahajajo v območju P18-
-M1, ki je namenjeno poslovnim, storitvenim, skladišč-
nim, trgovskim in turističnim dejavnostim. Te dejavnosti 
pa še niso dokončno opredeljene, niti jih ni zaželeno 
pretirano omejevati. Podane so osnovne usmeritve za 
organiziranost področja, dovoljene pa bodo le ekološko 
sprejemljive dejavnosti.

Nepremičnine so opredeljene v Letnem načrtu pri-
dobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Videm za leto 2014.

Izhodiščna cena za m2 zemljišča znaša 19,00 EUR 
z DDV.

4. Ogled nepremičnin
Interesenti za nakup nepremičnin si lahko nepre-

mičnino ogledajo na podlagi predhodnega dogovora en 
dan pred potekom roka za oddajo ponudbe.

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo ne-
premičnin lahko pokličete na tel. 02/761-94-06, Marjetka 
Šibila.

Priloge k temu javnemu zbiranju ponudb in ostala 
dokumentacija je dostopna na internetni strani Občine 
Videm (obcina.videm.si).
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5. Pogoji prodaje
a) Nepremičnina se prodaja po številki parcele po 

sistemu videno - kupljeno.
b) Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu po-

nudniku, tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno, to je višjo 
ali enako izhodiščni ceni in ga bo izbrala pristojna ko-
misija.

c) Podpis pogodbe in plačilo:
Kupec (najugodnejši ponudnik) in prodajalec v roku 

15 dni po izdanem sklepu o izbiri ponudnika skleneta po-
godbo, na podlagi katere se kupcu izda račun za pred-
plačilo v višini 20 % vrednosti nepremičnine, ki jo je 
vplačal kot varščino v postopku javnega zbiranja ponudb 
in račun za preostali del kupnine. V pogodbi se določi, 
da se plačilo varščine vračuna v ceno celotne kupnine, 
cena nepremičnine, rok do katerega bo potrebno plačati 
celotno kupnino. Kolikor kupec ne poravna zneska iz 
pogodbe na način in roku določenem s pogodbo, se po-
godba šteje za nično brez izvedbe posebnega postopka, 
prodajalec pa obdrži varščino.

Kupec plača kupnino, davek na dodano vrednost 
v višini 22 %, stroške zemljiško knjižnega prenosa in vse 
ostale stroške, povezane s sklenitvijo pogodbe.

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stro-
škov bo prodajalec izdal kupcu zemljiško knjižno dovolilo 
in overil pogodbo, tako da bo lahko kupec na podlagi 
overjene pogodbe in dovolila predlagal vpis v zemljiško 
knjigo.

Vzorec pogodbe (priloga)-dostopen na: »obcina.vi-
dem.si«.

6. Pogoji za udeležbo pri prodaji parcel na območju 
poslovno logistične cone Videm:

Ponudbe lahko predložijo domače in tuje fizične in 
pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje 
ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 20 % od 
izhodiščne cene celotne parcele, za katero vlagajo po-
nudbo (cena parcele se izračuna tako, da se izhodiščna 
cena na m2 (19,00 EUR) pomnoži s površino parcele 
za katero se vlaga ponudba) na TRR Občine Videm, 
št. 0133 5010 0017 246, sklic 00 194 003, Banka Slo-
venije.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in točen naslov, telefonsko številko,
– navedbo številke parcele in površino parcele, za 

katero se daje ponudba,
– ponujeni znesek na m2, ki je lahko višji ali enak 

izhodiščni ceni,
– podatke o načrtovani vrsti dejavnosti.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno šte-

vilko TRR (številko banke in številko računa) za primer 
vračila varščine,

– fizične osebe morajo priložiti kopijo osebne izka-
znice ali potnega lista in davčno številko,

– samostojni podjetniki morajo priložiti priglasitveni 
list iz AJPES,

– pravne osebe, ki so registrirane v RS, morajo 
priložiti originalni izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre 
za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti 
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enako-
vredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za 
slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more 
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in civilno odgovornostjo izjavlja, da ima 
plačane davke in prispevke),

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli 
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja 

pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo in-
stitucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od 
katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, 
kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, 
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in civilno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni 
imel blokiranega bančnega računa),

– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo prilo-
žiti notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na pred-
met javnega zbiranja ponudb,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne po-
goje,

– pisno izjavo, da ponudba velja 60 dni od poteka 
roka za oddajo ponudb.

7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele po po-

šti ali bodo osebno oddane v zaprtih kuvertah z napisom 
»Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – za obrtno cono«, 
na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Vi-
dem pri Ptuju, do 10. 11. 2014. Na zadnji strani mora biti 
naveden naziv in naslov ponudnika.

Osebno dostavljene ponudbe je potrebno do na-
vedenega datuma oddati na Občini Videm najkasneje 
do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi pošiljka oddana 
priporočeno s povratnico po pošti s poštnim žigom na 
dan, ki predstavlja rok za oddajo ponudbe.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upošte-
vane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne 
pogoje.

Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upošte-
vane.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega obveščeni 
v osmih dneh po izbiri.

Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega za 
posamezno parcelo, bo varščina brez obresti vrnjena 
v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika za 
posamezno parcelo.

Nadzor nad izvedbo javnega zbiranja ponudb izvaja 
pristojna komisija.

8. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-

višja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več 
ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno za isto parce-
lo, bo komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega 
premoženja med temi ponudniki izvedla pogajanja.

Odpiranje ponudb in postopek izbora najugodnejše-
ga ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor 
prodaje občinskega premoženja. Odpiranje ponudb bo 
javno, dne 11. 11. 2014 ob 10. uri.

9. Ustavitev postopka in omejitve: komisija za iz-
vedbo in nadzor prodaje občinskega premoženja si 
v vsakem primeru pridržuje pravico, da lahko s soglas-
jem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do skleni-
tve pravnega posla.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogod-
be z nobenim od ponudnikov.

10. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbira-
nje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 
Uredbo o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13, 10/14).

Občina Videm

 Ob-3739/14

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
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ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G in 50/14)

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

objavljeno na spletni strani http://www.Ljub ljana.si/ 
od dne 24. 10. 2014 do dne 15. 11. 2014.

I. Predmet oddaje v najem:
Poslovni prostor:
1. Gornji trg 11
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površi-

ne 38,27 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejav-
nost. Izhodiščna najemnina za poslovni prostor št. P01 
znaša 420,97 EUR na mesec, kar znaša 11,00 EUR/m2.

Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljub ljana si pridružuje pravico, 

da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine po-
nujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal 
v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50 % 
za višino ponujene najemnine in 50 % za program, ki se 
bo izvajal v poslovnem prostoru.

Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in 
sicer:

– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru;
– ciljna skupina kupcev;
– popestritev mesta.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik 

dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene 
najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v po-
slovnem prostoru.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opra-

vljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega regi-

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

gistra
2 – Opis programa, ki bi potekala v poslovnem 

prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika 
ter reference

3 – Pravne osebe (razen neposredni proračunski 
uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni 
podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih 
sredstvih, in sicer:

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

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

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih 

AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski 

uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije 
za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih mesečnih 
najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljub-
ljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu 
Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Na-
gode v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in 
od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 
16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ter na spletni strani, 
www.Ljub ljana.si. Veljavnost garancije mora biti vsaj do 
16. 11. 2015.

5 – Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpi-
sano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega 
prostora za lokacijo, za katero vlagajo ponudbo, ki jo do-

bijo v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpo-
laganje z nepremičninami, pri ga. Nagode v času uradnih 
ur ter na spletni strani, www.Ljub ljana.si. V delu najemne 
pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke 
naslednji ponudniki: društva, zasebni zavodi, ustanove 
in gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo (zako-
niti zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih sub jektov 
mora vlogi priložiti fotokopijo obeh strani veljavne osebne 
izkaznice oziroma potnega lista ter fotokopijo obeh strani 
bančne kartice z razvidno številko osebnega računa).

6 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo 
izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za na-
jem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za 
plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za 
poslovne prostore, ki jih najemajo.

7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki 
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.

8 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 
16. 11. 2015.

III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas pe-

tih let.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega pro-

stora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, 

stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavb-
nega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za 
katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli 
vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pra-
vic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem 
mestnem jedru mora najemnik zagotoviti obratovanje 
dejavnosti vse dni v tednu.

– Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z in-
deksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po 
trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za 
najem poslovnih prostorov.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo najkasneje 
v treh mesecih od dneva prevzema poslovnega prosto-
ra, če ni drugače določeno.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 25. 
v mesecu za tekoči mesec.

– Najemna pogodba se lahko v nebistvenih sesta-
vinah spremeni s soglasjem stranke oziroma najemnika.

IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo 
ponudbe

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno 
ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na 
naslov; Mestna občina Ljub ljana, Mestna uprava, Od-
delek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo 
nabrežje 2, Ljub ljana, z obvezno oznako na ovojnici 
»Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj« 
in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslov-
nega prostora ______ ». Na zadnji strani ovojnice mora 
biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 15. 11. 
2014. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komi-
sijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po 
razpisnem roku komisija ne bo obravna vala.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo 
biti v slovenskem jeziku.

V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne 
ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravna valo.

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno od-
dali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, 
lahko komisija:
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– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do skle-
nitve pravnega posla.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogod-
be in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh 
po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od 
svoje ponudbe.

VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sredo, dne 

19. 11. 2014 ob 13. uri na naslovu: Adamič-Lundrovo 
nabrežje 2, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi št. 401.

2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom 
ponudnika.

3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnava-
la komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike 
obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka 
v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače 
določeno.

VII. Rok veljavnosti ponudbe
Rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 16. 11. 

2015.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom po-

slovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije 
dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic, v času ura-
dnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, 
sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter petek od 
8. do 12. ure) ali po tel. 01/306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:

Datum Ura Lokacija
ponedeljek 3. 11. 2014 10. Gornji trg 11

Mestna občina Ljub ljana

 Ob-3748/14

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na pod-
lagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter 
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Pivka 
za leto 2014, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

v lasti Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, 
tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.

2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Nezazidano stavbno zemljišče v vasi Nadanje 

selo: nepremičnina s parc.št. 1/1, k.o. Nadanje selo (ID 
znak 2497-1/1-0), pašnik, v izmeri 1002 m2. Nepremični-
na se nahaja na ugodni lokaciji nad vasjo Nadanje selo, 
v neposredni bližini občinske ceste, ki pelje v vas Šmi-
hel. Zemljišče je opredeljeno kot nezazidano stavbno 

zemljišče ter namenjeno stanovanjski gradnji. V bližini 
nepremičnine se nahajata vodovod in elektrika. Dostop 
je z javne ceste.

Izklicna cena: 25.050,00 EUR. Kupec je na to ceno 
dolžan plačati še 22 % DDV.

3. Nepremičnina se prodaja po načelu videno – ku-
pljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini 
kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v sta-
nju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot 
jih je imel lastnik.

4. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudni-
kom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh 
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če iz-
brani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku, 
lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe naj-
več za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani 
ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, 
upravljavec zadrži njegovo varščino.

5. Prodajalec nosi stroške notarske overitve te po-
godbe ter stroške sestave pogodbe.

Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe na ime 
kupca, nosi kupec.

6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano 
varščino) je 30 dni po podpisu prodajne pogodbe oziro-
ma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec 
je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepre-
mičnin po ponujeni ceni. Na to ceno je dolžan plačati tudi 
22 % DDV. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, 
je bistvena sestavina pravnega posla. Zemljiško knjižno 
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupca izda 
Občina Pivka po prejemu celotne kupnine.

7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10 % iz-
klicne cene. Varščino se nakaže na podračun Občine 
Pivka, številka: 01100-0100009167, odprtega pri Banki 
Slovenije z navedbo: »Plačilo varščine za javni raz-
pis nepremičnina Nadanje selo«. Vplačana varščina 
se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim 
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od 
dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. 
Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene pro-
dajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, 
organizator javnega razpisa obdrži vplačano varščino.

8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje ele-
mente:

– fizične osebe in samostojni podjetniki morajo 
v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, 
naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, ma-
tično številko;

– pravne osebe morajo navesti: naziv in sedež, 
davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega 
zastopnika ter podpisnika pogodbe;

– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz 
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto 
od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samo-
stojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega re-
gistra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega 
osebnega dokumenta;

– ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne sme biti 
nižja od izklicne cene;

– pisno izjavo ponudnika o sprejemu objavljenih 
pogojev;

– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10 % izklicne 
cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv 
banke za primer vračila varščine.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 
navedene sestavine.

9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 90 dni po 
preteku roka za odpiranje ponudb.
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10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti 
ovojnici najkasneje do torka, 11. 11. 2014 do 12. ure na 
naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, 
z oznako: »Javno zbiranje ponudb-nepremičnina Nada-
nje selo – Ne odpiraj«.

11. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje 
ponudb bo v torek, 11. 11. 2014 ob 13. uri, v prostorih 
Občine Pivka. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, 
ki niso zakoniti zastopniki pravne osebe in bodo prisotni 
pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom jav-
nega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo 
zakonitega zastopnika za sodelovanje pri javnem odpira-
nju ponudb ter ji predložiti na vpogled osebni dokument.

Ponudniki-fizične osebe, ki bodo prisotne pri jav-
nem odpiranju ponudb pa morajo pred začetkom javne-
ga odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni 
dokument s fotografijo.

Prepozno prispele ponudbe (nepravočasna ponud-
ba), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo 
izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upošte-
vane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo po-
nudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo 
pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor 
ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev (pet dni 
od prejema poziva za dopolnitev), ne bo popolna, je 
prodajalec ne bo upošteval.

12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor naju-
godnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Izbran 
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in 
ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne 
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe 
(enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), 
bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki 
bo ponudil najvišjo ceno.

13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obve-
znost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki 
ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.

Organizator javnega zbiranja ponudb lahko brez ka-
kršnekoli odškodninske odgovornosti postopek prodaje 
prekine oziroma ustavi do sklenitve pravnega posla, ne 
da bi za to navedel razloge, pri čemer se ponudnikom 
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni usta-
vitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.

14. Ogled nepremičnin in informacije: vse doda-
tne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnej-
še podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na 
tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Emanuela Lenar-
čič). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Bese-
dilo javnega razpisa je objavljeno tudi na internetnem 
naslovu: http://www.pivka.si.

Občina Pivka

 Ob-3752/14

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške 
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom 
Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbor-
nice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika 
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških priprav-
nikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti 
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje 
odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Iva Inkret, rojena 27. 7. 

1982 v Celju, z dnem 9. 10. 2014 vpiše v imenik odvet-

nikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju, 
Hrašovčeva ulica 3 (zaposlena pri odvetniku Janezu 
Verku).

Obveščamo vas, da se Katja Cuderman, rojena 
27. 5. 1983 v Kranju, z dnem 9. 10. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Dalmatinova ulica 11 (zaposlena v Odvetni-
ški pisarni Razdevšek, d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Ermina Kamenčić, rojena 
4. 4. 1984 v Mariboru, z dnem 9. 10. 2014 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Bleiweisova cesta 30 (zaposlena v Odvetni-
ški pisarni Fabiani, Petrovič, Jeraj d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Darja Kralj, rojena 3. 3. 
1986 v Ljub ljani, z dnem 9. 10. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Dalmatinova 2 (zaposlena v Odvetniški druž-
bi Kozinc in partnerji o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Petra Markovič Halik, rojena 
2. 2. 1982 v Kranju, z dnem 9. 10. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Kranju, Bleiweisova cesta 30 (zaposlena v Odvetniški 
pisarni Monika Lipovec d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Brigita Žvan, rojena 21. 11. 
1971 na Jesenicah, z dnem 9. 10. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Kranju, Tavčarjeva ulica 21 (zaposlena v Odvetniški 
pisarni Šlibar Mulej d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Špela Semrajc, rojena 
15. 7. 1982 v Ljub ljani, z dnem 9. 10. 2014 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Trzinu, Ljub ljanska cesta 13 b (zaposlena pri odvetnici 
Mateji Končan Verstovšek).

Obveščamo vas, da se Daniela Sindičič, rojena 
6. 2. 1980 v Ljub ljani, z dnem 9. 10. 2014 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Ameriška ulica 8 (zaposlena v Odvetniški 
družbi Lukman o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Brigita Vute, rojena 28. 1. 
1983 na Ptuju, z dnem 9. 10. 2014 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno na 
Ptuju, Jadranska ulica 22 (zaposlena pri odvetniku Gor-
danu Stijepoviću).

Obveščamo vas, da se Uroš Bogša, rojen 12. 11. 
1984 v Mariboru, z dnem 9. 10. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Bleiweisova cesta 30 (zaposlen v Odvetniški 
pisarni Fabiani, Petrovič, Jeraj d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Jože Kreševič, rojen 26. 8. 
1976 v Mariboru, z dnem 9. 10. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 3 (zaposlen pri odve-
tniku Robertu Berkoviču).

Obveščamo vas, da se Jure Medak, rojen 22. 4. 
1980 v Ljub ljani, z dnem 9. 10. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Dalmatinova ulica 2 (zaposlen v Odvetniški 
družbi Sibinčič o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Peter Zorin, rojen 26. 11. 
1982 v Celju, z dnem 1. 11. 2014 vpiše v imenik odvetni-
kov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Bleiweisova 30.

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Luka Grasselli, odvetnik iz 

Ljub ljane, Komenskega ulica 36 (zaposlen v odvetniški 
družbi Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o.), z dnem 
15. 8. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju 
odvetniškega poklica.



Stran 2356 / Št. 76 / 24. 10. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Obveščamo vas, da se Zoran Pečnik, odvetnik iz 
Velenja, Stari trg 2, z dnem 8. 7. 2014 izbriše iz imenika 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam 
odrekel opravljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnik odvetniške pisarne Zorana Pečnika je 
odvetnik Aleksander Cmok iz Odvetniške družbe Cmok 
in partnerji, o.p. – d.o.o., Gledališka ulica 2, 3000 Celje.

Obveščamo vas, da se Branko Lipovec, odvetnik iz 
Kranja, rojen 6. 3. 1959 na Jesenicah, z dnem 8. 9. 2014 
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, iz razloga po 9. točki prvega odstavka 30. člena 
Zakona o odvetništvu.

Prevzemnica odvetniške pisarne Branka Lipovca je 
odvetnica Monika Lipovec iz Odvetniške pisarne Monika 
Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj.

Obveščamo vas, da se Tomaž Brcar, odvetnik iz 
Ljub ljane, Slovenska cesta 54 (zaposlen pri odvetnici 
Nini Zidar Klemenčič), z dnem 9. 9. 2014 izbriše iz ime-
nika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je 
sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Katja Kumar Bavec, odve-
tnica iz Ljub ljane, Tivolska cesta 48 (zaposlena v Od-
vetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p., 
d.o.o.), z dnem 1. 9. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla 
opravljanju odvetniškega poklica.

IV. Spremembe
Obveščamo vas, da je z dnem 5. 8. 2014 pričela 

poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Glušič 
o.p., d.o.o., Cesta talcev 5, 1230 Domžale.

Obveščamo vas, da od 18. 9. 2014 dalje odvetnici 
mag. Vesna Györkös Žnidar, LL.M., Ulica slovenske 
osamosvojitve 5, 2000 Maribor, miruje opravljanje od-
vetniškega poklica.

Za začasno prevzemnico odvetniške pisarne mag. 
Vesna Györkös Žnidar, LL.M. se na njen predlog določi 
Tanja Kompara, odvetnica iz Maribora, Tyrševa ulica 4.

Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz ma-
tičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne 
enote Žalec z dne 20. 9. 2014 spremeni priimek odve-
tnice Mojce Jesenek iz Ljub ljane, Kersnikova ulica 12 
(zaposlena v Odvetniški pisarni Žibret, d.o.o.), v: Mojca 
Marovt.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: 
Odvetniška pisarna Mozetič d.o.o., Ulica Tolminskih 
puntarjev 4, 5000 Nova Gorica spremenjena in sicer se 
spremenjena firma glasi: Odvetniška pisarna Mozetič 
in partnerji d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 
Nova Gorica.

Obveščamo vas, da bo odvetnica Martina Cupin 
z dnem 31. 8. 2014 prenehala opravljati odvetništvo 
v okviru poslovanja Odvetniške družbe Cupin, o.p., 
d.o.o., Mirce 20, Ajdovščina.

Odvetnica Martina Cupin z dnem 1. 9. 2014 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na 
istem naslovu: Mirce 20, 5270 Ajdovščina.

Obveščamo vas, da bo Urban Vrtačnik, rojen 
29. 9. 1980 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Barjanska 
cesta 3, z dnem 31. 8. 2014 prenehal opravljati odve-
tništvo kot odvetnik zaposlen v Odvetniški pisarni Miro 
Senica in odvetniki, d.o.o., Ljub ljana, Barjanska cesta 3.

Odvetnik Urban Vrtačnik z dnem 1. 9. 2014 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na naslovu: Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/300-00-60, faks: 01/300-00-65.

Obveščamo vas, da odvetnik Peter Vesel, Trg 
Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljub ljana, od dne 1. 9. 
2014 dalje posluje tudi kot samostojni odvetnik.

Obveščamo vas, da je Gregor Černeka, rojen 23. 9. 
1982 v Kopru, odvetnik iz Ljub ljane, Brdnikova 44, 
z dnem 31. 8. 2014 prenehal delovno razmerje v Odve-
tniški pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Ljub ljana 
in se je z dnem 1. 9. 2014 zaposlil v odvetniški družbi 
Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o., 
Šestova ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da z dnem 7. 9. 2014 preneha 
samostojno odvetništvo odvetnika Klemna Bukovca iz 
Celja, Kidričeva ulica 25, glede na to, da je pričela po-
slovati odvetniška družba: Odvetniška družba Bukovec 
o.p., d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje.

Odvetnik Klemen Bukovec z dnem 8. 9. 2014 nada-
ljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Bukovec o.p., 
d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje.

Obveščamo vas, da odvetnica Mojca Novak, rojena 
20. 5. 1977 v Celju, z dnem 1. 8. 2014 nadaljuje odve-
tniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: 
Dunajska 51, 1000 Ljub ljana, tel. 01/436-43-80, faks: 
01/436-43-81.

Obveščamo vas, da bo Igor Milinkovič, rojen 6. 4. 
1978 v Celju, odvetnik iz Celja, Gledališka ulica 2, 
z dnem 15. 9. 2014 prenehal opravljati odvetništvo kot 
odvetnik zaposlen v Odvetniški družbi Cmok in partnerji, 
o.p. – d.o.o., Celje.

Odvetnik Igor Milinkovič z dnem 16. 9. 2014 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odve-
tnik na naslovu: Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, 
tel. 08/205-74-74 in 08/205-74-75, faks: 03/492-68-57.

Obveščamo vas, da Tjaša Čarman, roj. 8. 8. 1979 
v Kranju, odvetnica iz Kranja, z dnem 10. 9. 2014 pre-
neha delovno razmerje v Odvetniški pisarni Csipö in 
Kozamernik d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27, 4000 
Kranj in se z dnem 11. 9. 2014 zaposli v odvetniški 
pisarni Nine Zidar Klemenčič, odvetnice iz Ljub ljane, 
Slovenska cesta 54.

Obveščamo vas, da Tjaša Valič, odvetnica iz Ljub-
ljane, Komenskega ulica 4, z dnem 15. 9. 2014 preneha 
opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odve-
tniški družbi Mramor, Sorta & Holec o.p. d.o.o., glede 
na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odve-
tniška družba Valič o.p. d.o.o., Nazorjeva ulica 12, 1000 
Ljub ljana.

Odvetnica Tjaša Valič z dnem 16. 9. 2014 nadaljuje 
delo kot odvetnica Odvetniške družbe Valič o.p. d.o.o., 
Nazorjeva ulica 12, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da z dnem 30. 9. 2014 preneha 
samostojno odvetništvo odvetnika Mateja Gašperšiča 
iz Radovljice, Trubarjeva 5, glede na to, da je pričela 
poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Matej 
Gašperšič d.o.o., Trubarjeva ulica 5, 4240 Radovljica.

Odvetnik Matej Gašperšič z dnem 1. 10. 2014 na-
daljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Matej Ga-
šperšič d.o.o., Trubarjeva ulica 5, 4240 Radovljica.

1. Obvestilo o spremembi priimka odvetnice
2. Prenehanje delovnega razmerja
3. Pričetek samostojnega poslovanja

1. Obveščamo vas, da se je spremenil priimek 
odvetnice Line Fratnik iz Ljub ljane, Tržaška cesta 216a 
v nov priimek: Lina Fratnik Andrić.

2. Obveščamo vas, da bo odvetnica Lina Fratnik 
Andrić z dnem 26. 9. 2014 prenehala opravljati od-
vetništvo kot zaposlena odvetnica v Odvetniški družbi 
Krapenc in odvetniki o.p., d.o.o., Tržaška cesta 216 a, 
1000 Ljub ljana.

3. Odvetnica Lina Fratnik Andrić z dnem 27. 9. 
2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna od-
vetnica na naslovu: Slovenska cesta 47, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/430-03-10, faks: 01/430-03-20.
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Obveščamo vas, da bo Matevž Lobnik, rojen 2. 11. 
1981 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Miklošičeva 
cesta 20, z dnem 9. 10. 2014 prenehal opravljati od-
vetništvo kot odvetnik zaposlen pri odvetniku Tomažu 
Čadu.

Odvetnik Matevž Lobnik z dnem 10. 10. 2014 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na naslovu: Dunajska cesta 156, 1000 Ljub ljana, GSM: 
040/168-668.

Obveščamo vas, da bo Mojca Zupančič, rojena 
31. 1. 1985 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, Barjanska 
cesta 3, z dnem 30. 9. 2014 prenehala opravljati odve-
tništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Miro 
Senica in odvetniki, d.o.o., Ljub ljana, Barjanska cesta 3.

Odvetnica Mojca Zupančič z dnem 1. 10. 2014 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na istem naslovu: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/252-80-00, faks: 01/252-80-80.

Obveščamo vas, da Peter Lipoglavšek, rojen 11. 2. 
1981 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Cesta v Gori-
ce 34, z dnem 30. 9. 2014 preneha opravljati odvetništvo 
kot odvetnik zaposlen pri odvetniku Luki Divjaku.

Odvetnik Peter Lipoglavšek z dnem 1. 10. 2014 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odve-
tnik na naslovu: Župančičeva ulica 8, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/620-32-09, faks: 01/234-25-42.

Obveščamo vas, da je Damir Ivančić, rojen 3. 12. 
1980 v Celju, odvetnik iz Celja, z dnem 30. 9. 2014 pre-
nehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposleni v Od-
vetniški družbi Maček d.o.o., o.p., Prešernova ulica 27, 
Celje, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška 
družba: Odvetniška družba Ivančić & Trbovc d.o.o., o.p., 
Stanetova ulica 27, 3000 Celje.

Odvetnik Damir Ivančić z dnem 1. 10. 2014 nadalju-
je delo kot odvetnik Odvetniške družbe Ivančić & Trbovc 
d.o.o., o.p., Stanetova ulica 27, 3000 Celje.

Obveščamo vas, da je Rok Trbovc, rojen 25. 8. 
1980 v Celju, odvetnik iz Celja, z dnem 30. 9. 2014 pre-
nehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposleni v Od-
vetniški družbi Maček d.o.o., o.p., Prešernova ulica 27, 
Celje, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška 
družba: Odvetniška družba Ivančić & Trbovc d.o.o., o.p., 
Stanetova ulica 27, 3000 Celje.

Odvetnik Rok Trbovc z dnem 1. 10. 2014 nadaljuje 
delo kot odvetnik Odvetniške družbe Ivančić & Trbovc 
d.o.o., o.p., Stanetova ulica 27, 3000 Celje.

Obveščamo vas, da odvetnik Luka Devjak, Trg 
osvobodilne fronte 13, 1000 Ljub ljana, od dne 1. 11. 
2014 dalje posluje tudi kot samostojni odvetnik.

Obveščamo vas, da je Gordana Gorše Vrviščar, 
roj. 28. 6. 1975 v Novem mestu, odvetnica iz Grosuplje-
ga, z dnem 10. 10. 2014 prenehala delovno razmerje 
v Odvetniški družbi Čeferin o.p.,d.o.o., Grosuplje in se 
je z dnem 11. 10. 2014 zaposlila v odvetniški pisarni 
Mateja Bana, odvetnika iz Ljub ljane, Dalmatinova ulica 2 
(GSM: 051/337-444).

Obveščamo vas, da bo Iva Inkret, rojena 27. 7. 
1982 v Celju, odvetnica iz Celja, Hrašovčeva ulica 3, 
z dnem 15. 10. 2014 prenehala opravljati odvetništvo 
kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Janezu Verku, 
Hrašovčeva ulica 3, Celje.

Odvetnica Iva Inkret z dnem 16. 10. 2014 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na naslovu: Kidričeva ulica 31, 3250 Rogaška Slatina, 
tel. 08/205-37-01, faks: 08/205-82-26.

Obveščamo vas, da Simon Dolinšek, rojen 30. 8. 
1982 v Mariboru, odvetnik iz Maribora, Partizanska 
cesta 13A, z dnem 14. 10. 2014 preneha opravljati od-

vetništvo kot odvetnik zaposlen pri odvetniku Viktorju 
Osimu.

Odvetnik Simon Dolinšek z dnem 15. 10. 2014 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na 
istem naslovu: Partizanska cesta 13A, 2000 Maribor, 
tel. 02/230-22-60 in 02/230-22-64.

VI. Preselitve
Obveščamo vas, da je mag. Zlatko Herceg, odve-

tnik iz Murske Sobote preselil sedež pisarne z naslova 
Slovenska ulica 43, Murska Sobota, na novi naslov: Slo-
venska ulica 25, 9000 Murska Sobota, tel. 02/620-22-44, 
faks: 02/620-22-45.

Obveščamo vas, da Tamara Kek, odvetnica iz 
Ljub ljane, z dnem 27. 10. 2014 preseli sedež pisar-
ne z naslova Dunajska cesta 51, 1000 Ljub ljana, na 
novi naslov: Babičeva ulica 1, 1000 Ljub ljana, GSM: 
030/338-352, e-pošta: tamara@odvetniskapisarna.com.

Obveščamo vas, da je Maja Ravbar Nusdorfer, 
odvetnica iz Ajdovščine preselila sedež pisarne z na-
slova Tovarniška 2a, Ajdovščina, na novi naslov: Gori-
ška cesta 25, 5270 Ajdovščina, tel. 05/764-15-00, faks: 
05/764-14-00.

Obveščamo vas, da Jana Božič, odvetnica iz Ljub-
ljane, z dnem 15. 10. 2014 preseli sedež pisarne z na-
slova Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljub ljana, na novi naslov: 
Trg republike 3, 1000 Ljub ljana, tel. 01/244-55-00, faks: 
01/244-55-01.

Obveščamo vas, da Lovro Pratnekar, odvetnik iz 
Murske Sobote, z dnem 1. 10. 2014 preseli sedež pi-
sarne z naslova Cvetkova ulica 2, Murska Sobota, na 
novi naslov: Trg Ljudske pravice 12, 9220 Lendava, 
tel. 02/621-12-63, faks: 02/621-12-64.

Obveščamo vas, da je Odvetniška pisarna Cek 
d.o.o., Koper preselila sedež pisarne z naslova Vojkovo 
nabrežje 23, Koper, na novi naslov: Pristaniška ulica 12, 
6000 Koper, tel. 059/333-900, faks: 059/333-903.

Obveščamo vas, da je Klemen Lamut, odvetnik iz 
Ljub ljane preselil sedež pisarne z naslova Pleteršniko-
va 10, Ljub ljana, na novi naslov: Parmova ulica 53, 1000 
Ljub ljana, tel. 01/436-35-60, GSM: 031/817-960.

Obveščamo vas, da je David Šega, odvetnik iz 
Maribora, preselil sedež pisarne z naslova Prešerno-
va ulica 26/a, 2000 Maribor, na novi naslov: Cankar-
jeva ulica 6c, 2000 Maribor, tel. 02/250-67-24, faks: 
02/250-67-25.

Odvetniška zbornice Slovenije

 Ob-3736/14

Združenje SAZAS, Špruha 19, 1236 Trzin, ki ga 
zastopa predsednik Upravnega odbora Matjaž Zupan, 
na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih 
pravicah (ZASP – UPB-3), objavlja vabilo k pogajanjem 
reprezentativnemu združenju izdajateljev radijskih pro-
gramov posebnega pomena – uporabnikov avtorskih del 
iz repertoarja Združenja SAZAS, za sklenitev skupnega 
sporazuma o tarifi, pogojih uporabe avtorskih del, oko-
liščinah uporabe, rokih, načinu plačila in drugih pogojih 
skladno s 157. členom Zakona o avtorski in sorodnih 
pravicah.

Prosimo, da zainteresirani priglasite udeležbo k po-
gajanjem v roku 15 dni od objave tega vabila, na naslov 
Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ali na elektronski 
naslov: sazas@sazas.org.

Ob priglasitvi je potrebno izkazati tudi reprezen-
tativnost skladno s 157. členom Zakona o avtorski in 
sorodnih pravicah.

Združenje SAZAS
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Št. 2153-7/2014/9 Ob-3742/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Stranki Mira Cerarja, s kratico imena SMC in s se-
dežem v Ljub ljani, Cankarjeva cesta 4 ter z matično 
številko: 4066065000, vpiše sprememba naslova sede-
ža v: Ljub ljana, Beethovnova ulica 2 in sprememba 
zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Erik Kopač, 
roj. 23. 2. 1972, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Spodnje Pirniče 28b, Spodnje Pirniče.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-4/2014-4 Ob-3613/14

V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi Upravna 
enota Litija, se pri vpisu pod zaporedno številko 33 
o hrambi Pravil Sindikata vzgoje, izobraževanja in 
znanosti Slovenije (SVIZ) Gimnazije Litija, Bevko-
va 3, vpiše sprememba naslova sedeža sindikata.

Sedež SVIZ Gimnazije Litija je na naslovu Bevkova 
ulica 1c, 1270 Litija.

Št. 101-54/2014-4 Ob-3696/14

Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Center, z dnem 
14. 10. 2014 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravi-
la Sindikata SIJUS Eko sklada, j.s.« in ga vpiše v evi-
denco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 351 
za sindikat z imenom: Sindikat javnih uslužbencev 
Slovenije Eko sklada, j.s., kratico: SIJUS Eko sklada, 
j.s., in sedežem: Bleiweisova 30, Ljub ljana.

Evidence sindikatov
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 Ob-3743/14

Na podlagi 673. člena ZGD-1 v zvezi z drugim 
odstavkom 670. člena ZGD-1 in drugim odstavkom 
75. člena ZGD-1 objavljamo, da se bo podjetje sa-
mostojnega podjetnika Ključavničarstvo, Branko Zottel 
s.p., Cesta Žalskega tabora 19, 3310 Žalec, matič-
na številka 5484745000, davčna številka SI98163388, 
z dnem 31. 1. 2014, statusno preoblikovalo s prenosom 
celotnega podjetja na prevzemno kapitalsko družbo 
Zottel Trade, d.o.o., pro izvodnja, trgovina in storitve, 
Cesta Žalskega tabora 19, 3310 Žalec, matična šte-
vilka 1917722000, davčna številka SI89228413. Dejav-
nost bo brez prekinitve nadaljevala navedena prevze-
mna družba, ki bo univerzalna pravna naslednica zgoraj 
navedenega s.p.

Ključavničarstvo
Branko Zottel, s.p.

Objave gospodarskih družb
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Izvršbe

VL 16791/2014 Os-3673/14

Izvršitelj v Grosupljem, Zoran Kuret Marolt, Kolod-
vorska cesta 2, je v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča 
v Kočevju, opr. št. VL 16791/2014 pristopljena k vodilni 
zadevi VL 45512/2008, upnika: Javno komunalno podje-
tje Ribnica, d.o.o., Goriča vas 11a, Ribnica, zoper dolžni-
ka Draga Pogorelec, Trg 25. maja 1, Sodražica, zaradi 
izterjave 477,09 EUR s pripadki, 30. 9. 2014 opravil rubež 
nepremičnine, ki ni vpisana z zemljiško knjigo, in sicer 
stanovanja št. 8, v stavbi št. 188, k.o. 1619 – Sodražica, 
v izmeri 31,90 m2, na naslovu, Trg 25. maja 1, Sodražica.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 10. 10. 2014

VL 75333/2012 Os-3640/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 75333/2012, v zvezi s sklepom 
Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. VL 75333/2012, 
z dne 7. 5. 2014, je bil dne opravljen v korist upnika 
Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj, proti dolžnici He-
leni Eržen Janež, Župančičeva ulica 10, Kranj, zaradi 
izterjave 205,59 EUR s pripadki, rubež nepremičnine, to 
je enosobno stanovanje s kabinetom, št. 6, ki se nahaja 
v mansardi večstanovanjske hiše na naslovu, Županči-
čeva ulica 10, Kranj, ki stoji na parc. št. 257/1, k.o. 2122 
– Huje, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in 
napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnice 
Helence Eržen Janež do celote.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 10. 2014

VL 196566/2011 Os-3641/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodi-
šča v Ljub ljani, opr. št. VL 196566/2011 z dne 9. 1. 
2012 in sklepa Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. VL 
196566/2011 z dne 24. 4. 2014, je bil opravljen v korist 
upnika Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj, proti dol-
žnici Heleni Eržen Janež, Župančičeva ulica 10, Kranj, 
zaradi izterjave 644,75 EUR s pripadki, rubež nepremič-
nine, to je enosobno stanovanje s kabinetom št. 6, ki se 
nahaja v mansardi večstanovanjske hiše na naslovu, 
Župančičeva ulica 10 v Kranju, ki stoji na parc. št. 257/1, 
k.o. 2122 – Huje, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, 
objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti 
dolžnice Helene Eržen Janež do celote.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 10. 2014

VL 37249/2013 Os-3669/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 37249/2013 z dne 18. 3. 2013, 

je bil dne 22. 5. 2013 opravljen v korist upnika Servis 
in montaža plinskih in oljnih gorilnikov – Marko Trček 
s.p., Podpeška cesta 104, 1351 Brezovica pri Ljub-
ljani, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško 
knjigo, to je: oznaka: k.o. 1724 Brezovica, ID znak 
1724-607/86-0 ID 2595707, površine 1/144 m2, naslov: 
Malovaška ulica 23, 1351 Brezovica pri Ljub ljani, last 
dolžnika Marka Novak, Malovaška ulica 23, Brezovica 
pri Ljub ljani.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 10. 2014

VL 205463/2009 Os-1507/12

V izvršilni zadevi upnika Kommunio d.o.o., Ce-
sta v Kleče 12, Ljub ljana, zoper dolžnika Tilna Go-
lob, Ulica Staneta Severja 3, Maribor, zaradi izterjave 
4.679,49 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. 
št. VL 205463/2009 z dne 12. 1. 2010 zarubi nepremič-
nina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: stanovanje št. 17, 
v 2. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu, Ulica 
Staneta Severja 3, Maribor, v izmeri 57,90 m2, tri sobe, 
kuhinja, kopalnica in stranišče, ID stavbe 1320, k.o. 
Spodnje Radvanje, last dolžnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2012

In 333/2012 Os-3044/12

Izvršiteljica Branka Horvat Zec, Tyrševa 4, Mari-
bor, je dne 17. 8. 2011, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi 
opr. št. VL 2011/55474, Okrajno sodišče v Mariboru, 
zoper dolžnika Golob Tilna, Ulica Staneta Severja 3, 
2000 Maribor, za upnika Kommunio d.o.o., Podružni-
ca Maribor, Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, v kraju 
Ulica Staneta Severja 3, Maribor, opravila rubež ne-
premičnine, stanovanje št. 17, stavba 1320, v 4. nad-
stropju, v izmeri 71,45 m2, v večstanovanjski stavbi, na 
naslovu, Ulica Staneta Severja 3, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2012

In 1174/2013 Os-3607/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Mariboru, In 1174/2013 z dne 14. 1. 2014, zaradi izter-
jave denarne terjatve v višini 11.557,39 EUR s pp, je bil 
v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz reg.Gen.m.b.H., 
Bahnhofstrasse 2, Leibnitz, dne 12. 2. 2014 opravljen 
rubež nepremičnine – poslovnega prostora št. 1, v kleti 
stanovanjsko-poslovnega objekta na Studencih, Sokol-
ska ulica 44, Maribor, stoječega na parc. št. 847, 848 
in 849, k.o. Studenci, last dolžnika Darka Oberčkala, 
do 1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 2014

Objave sodišč
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 17/2012-44 Os-3667/14

V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za več-
stanovanjski objekt na naslovu, Partizanska cesta 23 in 
Partizanska cesta 25, Kranj, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Kranju, pod opr. št. N 17/2012, Okrajno so-
dišče v Kranju, na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški 
knjigi izdaja oglas;

Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka 
vzpostavitve zemljiško knjižne listine: kupne pogodbe 
z dne 17. 10. 1966, sklenjene med SGP Novogradnje 
Tržič kot prodajalcem in Francem Podlipnikom, Parti-
zanska cesta 25, Kranj, kot kupcem, za posamezni del 
št. 103, št. stavbe 571, k.o. 2100 – Kranj (stanovanje v 3. 
etaži, s kletjo in garažo v 1. etaži, Partizanska cesta 25, 
Kranj, v izmeri 83,06 m2).

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist ose-
be Mojce Por, rojene 10. 2. 1966, Ulica bratov Uča-
kar 60, Ljub ljana, in Marija Por, rojena 19. 5. 1942, 
Partizanska cesta 25, Kranj.

Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, 
da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe ozi-
roma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko-
rist predlagatelja.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 10. 2014

N 74/2010 Os-3610/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Moj-
ci Kac, v nepravdni zadevi predlagatelja Contrast d.o.o, 
Nad izviri 8, Miklavž na Dravskem polju, ki ga zastopa 
direktorica Tatjana Krajnc in priglasiteljev: 1. Josip in Irena 
Lorencin, Puškinova 6, Maribor, 2. Jan Mesarič, Stante-
tova 12, Maribor, 3. Majda in Polde Panič, Stantetova 12, 
Maribor, 4. Irena Jančič, Stantetova 12, Maribor, 5. NLB 
Leasing d.o.o., Titova cesta 2a, Maribor, 6. Stanovanjski 
Sklad RS, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljub ljana, ki 
ga zastopa odvetnik Bojan Župevec iz Ljub ljane in 7. Da-
gmar Donko, Trčova 32, Malečnik, zoper nasprotne ude-
leženke: Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi z na-
slovom Maribor, Stantetova ulica 12, na predlog priglasi-
telja Jana Mesariča, Stantetova ulica 12, Maribor, 24. 9. 
2014 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev 
pravnega naslova kupoprodajne pogodbe št. 01-997/91, 
z dne 14. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Zava-
rovalnico Maribor d.d., Maribor, Cankarjeva ulica 3, ki 
jo je zastopal direktor Drago Cotar in kupcem Janom 
Mesaričem, stanujočim Štantetova ulica 12, Maribor, za 
štirisobno stanovanje št. 13, v izmeri 82,31 m², v 2. etaži 
stanovanjske stavbe na naslovu Štantetova ulica 12, Ma-
ribor, na parceli št. 926, k.o. Spodnje Radvanje, in v kateri 
je prodajalka dovolila na prodanem stanovanju vknjižbo 
lastninske pravice na ime kupca.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist Jana Mesariča.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

In 185/2013 Os-3589/14

Okrajno sodišče v Grosupljem je po okrajni sodnici 
Mojci Lo Duca v izvršilni zadevi upnice Abanke Vipa 
d.d., Slovenska cesta 58, Ljub ljana, ki jo zastopa Odve-
tniška družba Kočevar in Kvaternik, o.p., d.o.o., Metel-
kova ulica 15, Ljub ljana, proti dolžniku Janku Dolinšek, 
Podlimbarskega ulica 50, Ljub ljana – dostava, zaradi 
izterjave 4.057,73 EUR, sklenilo:

Za začasnega zastopnika dolžniku Janku Dolinšek, 
Van Calcarlaan 24, Nizozemska, se imenuje odvetnica 
Cerar Alenka, Kersnikova 6, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 29. 9. 2014

N 480/2013 Os-2285/14

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višjem pravoso-
dnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v nepravdni zade-
vi predlagatelja Center za socialno delo Trbovlje, Mestni 
trg 5a, Trbovlje, zoper nasprotno udeleženko Klavdijo 
Zupan, naslov neznan, zaradi predloga za odvzem ro-
diteljske pravice, dne 14. aprila 2014, sklenilo:

Za začasnega zastopnika nasprotne udeleženke 
se imenuje odvetnik Franc Pance, Ciril Metodov trg 3, 
Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 4. 2014

0865 Ig 6940/2005 Os-2842/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnice Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub-
ljana, proti dolžniku Nikši Franić, Slovenska cesta 51b, 
Ljub ljana – dostava; Alenki Gaberšek, Arendsvlucht 34, 
AZ Oss, Nizozemska, ki ju zastopa zakonita zastopni-
ca odvetnica Mojca Dvoršek, Trg of 14, Ljub ljana, prej 
Felice d.o.o., Središka 16, Ljub ljana – dostava, zaradi 
izterjave 710,16 EUR, sklenilo:

dolžnici Alenki Gaberšek se na podlagi 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku postavi začasni za-
stopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mojca 
Dvoršek, Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo dolžnico zastopala, dokler 
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 6. 2014

0865 Ig 6941/2005 Os-2843/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnice Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub-
ljana, proti dolžniku Nikši Franić, Slovenska cesta 51b, 
Ljub ljana – dostava; Alenki Gaberšek, Arendsvlucht 34, 
AZ Oss Nizozemska; prej Felice d.o.o., Središka 16, 
Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 2.423,52 EUR, 
sklenilo:

dolžnici Alenki Gaberšek se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mojca 
Dvoršek, Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljub ljana.
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Začasna zastopnica bo dolžnico zastopa-
la, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 6. 2014

0865 Ig 6942/2005 Os-2844/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnice Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub-
ljana, proti dolžniku Nikši Franić, Slovenska cesta 51b, 
Ljub ljana – dostava; Alenki Gaberšek, Arendsvlucht 34, 
AZ Oss, Nizozemska; prej Felice d.o.o., Središka 16, 
Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 7.537,30 EUR, 
sklenilo:

dolžnici Alenki Gaberšek se na podlagi 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku postavi začasni za-
stopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mojca 
Dvoršek, Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo dolžnika zastopal, dokler 
dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 6. 2014

0865 Ig 7457/2005 Os-2845/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnice Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
proti dolžniku Nikši Franić, Slovenska cesta 51b, Ljub-
ljana – dostava; Alenka Gaberšek, Arendsvlucht 34, AZ 
Oss, Nizozemska, ki ga zastopa zakonita zastopnica od-
vetnica Mojca Dvoršek, Trg of 14, Ljub ljana, prej Felice 
d.o.o., Središka 16, Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 
1.765,37 EUR, sklenilo:

dolžnici Alenki Gaberšek se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zasto-
pnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mojca 
Dvoršek, Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, dokler 
dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 6. 2014

VL 37510/2014 Os-3491/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Maribor, delniška zavarovalna družba, Cankar-
jeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku Goranu Podlogar, 
Jenkova cesta 19, Velenje – dostava, zaradi izterjave 
2.480,00 EUR s pp, sklenilo:

dolžniku Goranu Podlogar se na podlagi drugega 
odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – 
ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zava-
rovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za 
sprejemanje pisanj.

Za začasnega zastopnika upravičenega za spreje-
manje pisanj se postavi Pahole Rudi, Bratov Mravljak 1, 
3320 Velenje.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 8. 2014

VL 157028/2012 Os-3578/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – Centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Prospera 
družba za izterjavo d.o.o. (prej Adriatic Slovenica d.d.), 
Ljub ljanska cesta 3, Koper – Capodistria -dostava, ki ga 
zastopa zakonita zastopnica Daša Bajec Korent, Ljub-
ljanska cesta 3, Koper – Capodistria – dostava, proti 
dolžniku Domnu Verdnik, Kristanova 6, Ljub ljana, ki ga 
zastopa Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o., Resljeva 
cesta 25, Ljub ljana, zaradi izterjave 281,42 EUR, sklenilo:

dolžniku Domnu Verdnik, Kristanova 6, Ljub ljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Peter 
Mele, Resljeva cesta 25, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 9. 2014

1913 I 1065/2010 Os-3645/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni za-
devi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošiče-
va cesta 19, Ljub ljana, proti dolžniku Mihaelu Jesih, 
Dolenjska cesta 156A, Ljub ljana, zaradi izterjave 
2.711,81 EUR, sklenilo:

dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Igor 
Dolinšek, Linhartova 13, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stop pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 10. 2014

VL 93180/2014 Os-3646/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni odde-
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika 
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134B, Ljub ljana, ki ga zastopa odvetnik Lipovec 
Branko, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Ber-
nardu Žugečič, Cesta 30. avgusta 3, Ljub ljana - Polje, ki 
ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Zmago Marovt, 
Rozmanova ulica 12, Ljub ljana – dostava zaradi izterja-
ve 533,69 EUR, sklenilo:

dolžniku Bernardu Žugečič, Cesta 30. avgusta 3, 
Ljub ljana - Polje, 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 odvetnik Zma-
go Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 9. 2014
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VL 94958/2014 Os-3683/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Angela 
Testen, Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa 
zakoniti zastopnik Dom stanovanjsko gospodarstvo 
d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici 
Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub-
ljana; Anka Trojer, Petrovo brdo 11 A, Podbrdo, ki ga 
zastopa zakoniti zastopnik Dom Stanovanjsko Gospo-
darstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po 
odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski na-
sip 8, Ljub ljana; Anuška Radikon, Cankarjeva 22, 
Nova Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Dom 
Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, 
Nova Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetni-
ca, Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Blaž Krapež, Cankar-
jeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
Dom Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova 
ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – 
odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Breda Novak, 
Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik Dom Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., De-
lpinova ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc 
Martina – odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub ljana; 
Cvetko Kante, Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga za-
stopa zakoniti zastopnik Dom Stanovanjsko gospodar-
stvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po odve-
tnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski nasip 8, 
Ljub ljana; Darinka Kante, Cankarjeva 22, Nova Gori-
ca, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Dom Stanovanj-
sko gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Go-
rica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, 
Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Dragomira Rejc, Cankar-
jeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
Dom Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova 
ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – 
odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Frančiška La-
pajne, Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa 
zakoniti zastopnik Dom Stanovanjsko gospodarstvo 
d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici 
Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub-
ljana; Jani Zver, Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga 
zastopa zakoniti zastopnik Dom Stanovanjsko gospo-
darstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po 
odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski na-
sip 8, Ljub ljana; Klavdija Kolenc, Cankarjeva 22, Nova 
Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Dom Stano-
vanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova 
Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, 
Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Leopold Radinja, Cankar-
jeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa Dom Stanovanj-
sko gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Go-
rica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, 
Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Ludvik Čigon, Cankarje-
va 22, Nova Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
Dom Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova 
ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – 
odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Marta Gabri-
jelčič, Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa za-
koniti zastopnik Dom Stanovanjsko gospodarstvo 
d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica,, po odvetnici 
Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub-
ljana; Matilda Volk, Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga 
zastopa zakoniti zastopnik Dom Stanovanjsko gospo-
darstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po 
odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski na-
sip 8, Ljub ljana; Mićo Jaćimović, Cankarjeva 22, Nova 
Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Dom Stano-

vanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova 
Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, 
Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Nada Bašin, Cankarje-
va 22, Nova Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
Dom Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova 
ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – 
odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Nataša Fortu-
nat, Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa zako-
niti zastopnik Dom Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., 
Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc 
Martina – odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Pa-
tricija Likar, Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa 
zakoniti zastopnik Dom Stanovanjsko gospodarstvo 
d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici 
Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub-
ljana; Peter Likar, Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga 
zastopa zakoniti zastopnik Dom Stanovanjsko gospo-
darstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po 
odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski na-
sip 8, Ljub ljana; Primož Djurić, Cankarjeva 22, Nova 
Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Dom Stano-
vanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova 
Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, 
Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Primož Ipavec, Cankarje-
va 22, Nova Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
Dom Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova 
ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – 
odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Rasema Baj-
rektarević, Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa 
zakoniti zastopnik Dom Stanovanjsko gospodarstvo 
d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici 
Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub-
ljana; Rozika Rejc, Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga 
zastopa zakoniti zastopnik Dom Stanovanjsko gospo-
darstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po 
odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski na-
sip 8, Ljub ljana; Sanja Kotnik, Cankarjeva 22, Nova 
Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Dom Stano-
vanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova 
Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, 
Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Severina Peric, Cankar-
jeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
Dom Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova 
ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – 
odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Silvana Križnik 
Barič, Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa za-
koniti zastopnik Dom Stanovanjsko gospodarstvo 
d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici 
Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub-
ljana; Simeun Stanković, Lokarjev drevored 6, Ajdo-
vščina, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Dom Stano-
vanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova 
Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, 
Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Slavica Vasić, Cankarje-
va 22, Nova Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
Dom Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova 
ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – 
odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Slovenske že-
leznice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljub ljana, ki ga 
zastopa zakoniti zastopnik Dom Stanovanjsko gospo-
darstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po 
odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski na-
sip 8, Ljub ljana; Stanislav Čehovin, Kozjane 6, Obrov, 
ki ga zastopa zakoniti zastopnik Dom Stanovanjsko 
gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, 
po odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski 
nasip 8, Ljub ljana; Stojimir Kovačević, Cankarjeva 22, 
Nova Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Dom 
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Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, 
Nova Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetni-
ca, Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Vera Radikon, Can-
karjeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa zakoniti zasto-
pnik Dom Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., 
Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc 
Martina – odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Vin-
ka Stanković, Lokarjev drevored 6, Ajdovščina, ki ga 
zastopa zakoniti zastopnik Dom Stanovanjsko gospo-
darstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po 
odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski na-
sip 8, Ljub ljana; Vladimira Zver, Cankarjeva 22, Nova 
Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Dom Stano-
vanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova 
Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina – odvetnica, 
Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Zlatko Gabrijelcic, Can-
karjeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa zakoniti zasto-
pnik Dom Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpino-
va ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici Šatej-Ilc Martina 
– odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub ljana; Zoran Te-
sten, Cankarjeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa za-
koniti zastopnik Dom Stanovanjsko gospodarstvo 
d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, po odvetnici 
Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljub-
ljana, proti dolžniku: Massimo Ronchetti, Via Queren-
ghi Giacomo 30, Grassobio, ki ga zastopa začasni 
zastopnik odvetnik Tomaž Mihelčič, Trubarjeva 
cesta 24, Ljub ljana – dostava, zaradi izterja-
ve 931,57 EUR, sklenilo:

dolžniku Massimu Ronchetti, Via Querenghi Gia-
como 30, Grassobio, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik To-
maž Mihelčič, Trubarjeva cesta 24, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 10. 2014

VL 54538/2014 Os-3694/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni odde-
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upni-
ce Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 
Ljub ljana, proti dolžniku: Josipu Tkalec, Tomšičeva 
ulica 7, Piran -Pirano, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
odvetnik Edmond Rebec, Puntarska 1, Koper – Ca-
podistria – dostava, zaradi izterjave 2.636,48 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Josipu Tkalec, Tomšičeva ulica 7, Piran -Pi-
rano, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ed-
mond Rebec, Puntarska 1, 6000 Koper.

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 12. 9. 2014

Oklici dedičem

D 214/2013 Os-3304/14

Okrajno sodišče v Domžalah, v zapuščinskem po-
stopku po pokojni Mariji Feher, rojena 25. 8. 1919, dr-
žavljanka Republike Slovenije, vdova, umrla 4. 2. 2013, 
nazadnje stanujoča Šubičeva ulica 20, Vir, Domžale, 
izdaja oklic;

Poziva se dedič Janez Feher, rojen 14. 12. 1945, 
ki živi na neznanem naslovu v tujini ter morebitne druge 
osebe, ki mislijo, da imajo pravico dedovati po pokojni 
Mariji Feher, da se v roku enega leta od objave tega okli-
ca priglasijo k dedovanju pri tukajšnjem sodišču.

Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljene-
ga skrbnika za poseben primer dediču Janezu Feherju 
in na podlagi izjav in drugih podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 7. 2014

D 360/2011 Os-3353/14

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Lipovec Francu, rojen 26. 3. 
1871, nazadnje stanujoč Zgornji Pavlž 16, Jesenice, ki 
je umrl dne 23. 12. 1955. V zapuščino spadajo nepre-
mičnine v k.o. Javorniški Rovt.

Zakoniti dediči I. dednega reda, hčerke Marija Nadi-
žar, Angela Robič, Ivana Gaser, Katarina Gaser, Franc-
ka Lipovec in sin Franc Lipovec so pokojni, tako, da so 
do zapuščine upravičeni njihovi potomci, ki pa sodišču 
niso znani. Sodišče zato na podlagi določila 206. člena 
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojnem Lipovec Francu, naj 
se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po 
objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 27. 8. 2014

III D 3438/2012 Os-3434/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod opr. št. III 
D 3438/2012 v teku zapuščinski postopek po pokoj-
nem Zmagoslavu Petrič, hči Josipa Petriča, roj. 13. 11. 
1945, umrla 26. 5. 1992, nazadnje stanujoča na naslovu 
Dunajska cesta 153, Ljub ljana, državljanka Republike 
Slovenije.

Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Zapustnica naj bi bila ob smrti po-
ročena z Gohy Louisom Antonie Henriem in je imela edi-
nega sina Gohy Laurent Jean Piera. Sodišče s podatki 
o prebivališču zapustničinega zakonca ne razpolaga, niti 
ne razpolaga s podatkom, če je še živ.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva zapustničinega zakonca Gohy Louisa 
Antonie Henria ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
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 27. 8. 2014
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D 243/2014 Os-3704/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po dne 22. 8. 1976, umrlem: Stanič (Stanic) An-
ton (Antonio), pokojnega Antona, rojenega 8. 3. 1903, 
stanujoč v Trstu, Italija, Via Basseggio 69.

Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev 
tudi zapustnikovi hčerki Stanic Adriana, rojena 16. 1. 
1933 in Stanic Graziella, rojena 23. 12. 1938, katerih 
prebivališče sodišču ni znano.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva Stanic Adriano in Stanic Graziello, da se priglasi-
ta tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka dedinjama 
postavilo skrbnika in bo o zapuščini odločilo na podlagi 
izjave postavljenega skrbnika in podatkov s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 10. 2014

D 59/2014 Os-3433/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
8. 2. 2014 umrli Marici Ćosić, rojeni 22. 7. 1954, naza-
dnje stanujoči Prešernova ulica 1, Radovljica. Dediči 
niso znani, zato se jih poziva, da lahko v roku enega leta 
uveljavljajo dedno pravico, sicer se postopek nadaljuje, 
kot določa Zakon o dedovanju.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 4. 8. 2014

D 93/2014 Os-3690/14

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojni agrarni upravičenki Zadnik Frančiški, rojeni 
Gustinčič, ki je umrla dne 26. 11. 1987, iz Gradišice 2, 
p. Materija.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedi-
čih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 7. 10. 2014

D 248/2012 Os-3061/14

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski po-
stopek po dne 5. 4. 2012 umrlem Jožefu Planinšku, 
rojenem 16. 2. 1956, državljanu Republike Slovenije, 
upokojencu, nazadnje stanujoč Cankarjeva ulica 3, 
Muta.

Po podatkih s katerimi razpolaga sodišče, zapustnik 
nima sorodnikov I. dednega reda. Zapustnikova starša 
oče Jožef in mati Romana sta oba umrla pred zapustni-
kom in poleg zapustnika zapustila še zapustnikovega 
brata Rančnik Gorana, rojenega 28. 6. 1957, ki je umrl 
za zapustnikom 22. 5. 2012 in za katerega ni znano ali 
je zapustil potomce. Zapustnik ima po podatkih spisa 
polbrata in polsestro, katerih imena in naslovi sodišču 
niso znani. Sodišču tudi niso znani vsi dediči II. in III. 
dednega reda.

Ker sodišču niso znani vsi dediči po zapustniku 
Jožefu Planinšku, sodišče poziva vse tiste, ki menijo, 
da imajo pravico do zapuščine, da se v enem letu od 
objave tega oklica in oklica na sodni deski naslovne-
ga sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 

zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 7. 2014

D 199/2013 Os-3505/14

Pred Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah je 
v teku zapuščinski postopek po pokojnem Andreju Bro-
derju, sinu Jožeta, rojenem dne 30. 11. 1954, državlja-
nu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Grajski 
trg 33, Vitanje, umrlem dne 21. 11. 2013.

Dediča prvega dednega reda in sodišču znani 
dediči drugega dednega reda, so se odpovedali de-
diščini. Ker sodišču ni znano, ali je zapustnik zapustil 
še kaj dedičev II. dednega reda in III. dednega reda, 
s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine, da se čim prej, najkasneje pa v roku 
1 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 Slovenskih Konjicah
dne 1. 7. 2014

D 31/2014 Os-3518/14

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po 
pokojnem Antonu Mraku, pokojnega Andreja, rojenem 
10. 1. 1858 v Gornji Trebuši, z neznanim stalnim pre-
bivališčem, ki je bil s sklepom Okrajnega sodišča v Tol-
minu, št. N 19/2011 z dne 11. 12. 2013, razglašen za 
mrtvega z dnem 11. 1. 1928.

Glede na to, da sodišče nima podatkov o tem, kdo 
bi bili zapustnikovi zakoniti dediči, s tem oklicem poziva 
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da 
se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in to 
pravico uveljavljajo.

Če se po poteku enega leta od objave tega oklica 
dediči ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojnega An-
tona Mraka izročilo Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 9. 2014

Oklici pogrešanih

N 386/2013 Os-3705/14

Pred Okrajnim sodiščem v Ljub ljani se vodi po-
stopek v nepravdni zadevi predlagatelja Matjaža Sre-
brniča, Podutiška 23a, Ljub ljana, zaradi razglasitve 
pogrešanega Antona Kegloviča, rojenega 20. 7. 1935 
v Šmarjeti, z zadnjim znanim stalnim prebivališčem 
v Avstraliji, 18 Mitchell Ave, NSW, AU 2642 Khancoban, 
za mrtvega.

Pogrešani se je rodil očetu Antonu Kegloviču in 
materi Ivani Keglovič. Dne 14. 1. 1976 je sklenil zakon-
sko zvezo z Angelo Supančič. Pred več desetletij se je 
preselil v Avstralijo.

V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem po-
stopku pozivamo pogrešanega Antona Kegloviča, naj 
se oglasi, če je živ. Prav tako pozivamo vse druge, ki 
kaj vedo o njem in o njegovem življenju, naj se javijo 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 76 / 24. 10. 2014 / Stran 2367 

Okrajnemu sodišču v Ljub ljani v roku treh mesecev od 
objave tega oklica, ker bo sodišče po poteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 10. 2014

N 327/2013 Os-3727/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku nepravdni 
postopek zaradi razglasitve Johana Jakovca, rojenega 
12. 4. 1940, nazadnje stanujoč California, San Franci-
sco 94/09, 952 Satter Street AP 503, Združene države 
Amerike, za mrtvega.

Pogrešani se je neznanega leta odselil v Ameriko in 
se ni več vrnil. Nobene vesti ni kje se nahaja oziroma ali 
je živ, od njegovega rojstva pa je minilo 74 let.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postop-
ku sodišče Johana Jakovca poziva, da se oglasi, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju pa, da to v treh mesecih 
od objave tega oklica, sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Ljub ljani. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešane-
ga razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 16. 10. 2014

N 69/2014 Os-3706/14

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku neprav-
dni postopek predlagatelja Vanja Godina, Brkinčeva 
ulica 2/b, 6210 Sežana, in nasprotnega udeleženca 
Angela Škrinjar, poročena Biez, Calle Enrique Fernan-
dez 3934, Villa Carazza, Buenos Aires, Argentina, sedaj 
neznanega bivališča, zaradi razglasitve nasprotne ude-
leženke za mrtvo.

Po navedbah predlagatelja naj bi bila pogrešana že 
prav gotovo mrtva, čeprav njena smrt ni nikjer uradno 
zaznamovana, saj je od njenega rojstva minilo že več 
kot 88 let in se zadnjih pet let ni javila. Pogrešana naj bi 
najprej živela v Italiji in se nato odselila v Argentino, od 
koder naj bi se nazadnje javila svoji sestri Vidi Sciarra, 
rojena Škrinjar leta 1978, od tedaj dalje pa naj bi se za 
pogrešano izgubila vsaka sled.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli 
o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 10. 2014

N 11/2014 Os-3710/14

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja Boštjana Baloha, Borjana 103, 
zaradi razglasitve pogrešanega Ludvika Marcole, Lo-
gje 7, Breginj, za mrtvega.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je bil 
pogrešani rojen 9. 8. 1926 v Logjeh 7, Breginj, materi 
Katarini Marcola, rojeni Lavrenčič in očetu Jožefu Mar-
coli. Pogrešani je v zemljiški knjigi še vedno vknjižen 
kot lastnik nepremičnin, s parc. št. 1578/0, 2006/0, 
1576/1, 1711/0 in 4135/0, vse k.o. 2216 Logje. Na-
vedene nepremičnine v naravi predstavljajo gozdne 
parcele, ki jih že vrsto let koristi predlagatelj in pred 
njim njegovi pravni predniki. Po znanih podatkih naj 
bi se pogrešani že pred več desetletji odselil v tujino, 
najverjetneje v Avstralijo. Od takrat dalje o njem ni no-
benega poročila več.

Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik za pose-
ben primer zastopal Center za socialno delo Tolmin po 
pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od objave 
tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razgla-
silo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona 
o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 10. 2014

N 9/2014 Os-3563/14

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razgla-
sitvi pogrešanega Franca Finka, rojenega 14. 10. 1887, 
Zavrh 12, Trebnje, za mrtvega.

Sodišče poziva Franca Finka, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi kakorkoli vedeli o njegovem življenju in 
smrti, da to sporočilo sodišču v roku 3 mesecev po ob-
javi tega oklica, sicer bo pogrešani po poteku tega roka 
razglašen za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 26. 9. 2014

N 10/2014 Os-3564/14

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o raz-
glasitvi pogrešanega Alojzija Finka, rojenega 4. 2. 1874, 
Zavrh 12, Trebnje, za mrtvega.

Sodišče poziva Alojzija Finka, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju in smrti, 
da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo pogrešani po poteku tega roka razglašen 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 26. 9. 2014

N 11/2014 Os-3565/14

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razgla-
sitvi pogrešanega Avgusta Finka, rojenega 14. 8. 1878, 
Zavrh 12, Trebnje, za mrtvega.

Sodišče poziva Avgusta Finka, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju in smrti, 
da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo pogrešani po poteku tega roka razglašen 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 26. 9. 2014

Kolektivni delovni spori

X Pd 973/2014 Os-3720/14

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ura-
dni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stran-
ke, da je uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljema: 1. Sindikat bančništva Slovenije, Dunajska 
cesta 21, Ljub ljana, 2. Koordinacija sindikatov Nove 
kreditne banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Mari-
bor in nasprotnim udeležencem: Nova kreditna banka 
Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
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imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udelež-
bo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem 
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku 
s pisno vlogo.

Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 
21. 11. 2014 ob 13. uri, v sobi št. 3/III nadstropje Delov-
nega in socialnega sodišča v Ljub ljani, Resljeva ul. 14, 
Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 29. 6. 2014.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani,
dne 29. 6. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Dumić Goran, Sončna ul. 8, Koper - Capodistria, 
zavarovalno polico, št. 11066587, izdala zavarovalnica 
Grawe Zavarovalnica d.d. gnd-334618

Knaflič Boštjan, Zapuže 22B, Begunje na Gorenj-
skem, zavarovalno polico, št. 50500007733, izdala za-
varovalnica Adriatic Slovenica. gni-334613

Knaflič Mojca, Zapuže 22B, Begunje na Gorenj-
skem, zavarovalno polico, št. 50500007731, izdala za-
varovalnica Adriatic Slovenica. gnh-334614

Orlač Janez, Repišče 4A, Zgornji Leskovec, za-
varovalno polico, št. 11089931, izdala Zavarovalnica 
Grawe Elite. gnc-334619

Sajevec Damjan, Tribej 7, Libeliče, zavarovalno 
polico, št. 50500011291, izdala zavarovalnica AS d.d. 
gne-334592

Spričevala preklicujejo

Bilanović Mario, Delakova ulica 44, Ljub ljana, spri-
čevalo o končani OŠ Livada. gnw-334599

Kujundžić Lukaček Helena, Lackova cesta 90, Mari-
bor, diplomo Pravne fakultete Maribor, izdano leta 1990, 
številka 3420, izdano na priimek Lukaček. gnu-334601

Livnjak Draženka, Rusjanov trg 1, Ljub ljana, spriče-
valo o končani OŠ Nove Fužine. gnc-334594

Pejčić Dejana, Preserska ulica 6, Ljub ljana, 
spričevalo o končani OŠ Livada, izdano leta 2005. 
gnn-334608

Petrovič Andrej, Repišče 1B, Zgornji Leskovec, in-
deks, št. 93610125 (visokošolski strokovni program, iz-
redni), izdala Fakulteta za strojništvo, leto izdaje 2005. 
gnz-334596

Radolič Anton, Kungota pri Ptuju 10, Kidričevo, 
preklic tahografske kartice, pod oznako GNR-334554, 
objavljene v Ur. l. RS, št. 72/14. gne-334617

Vučenović Mirko, Ul. Franca Mlakarja 24, Ljub ljana, 
spričevalo o končani OŠ Izobraževalni center Cene Štu-
par, izdano leta 2001. gnl-334610

Wohinz Tjaš, Pomjan 17/D, Šmarje, letno spričeva-
lo OŠ Šmarje pri Kopru, izdano leta 2007. gng-334615

Drugo preklicujejo

Avtoprevozništvo Škerić Mumin s.p., Ka-
mnica 16, Dol pri Ljub ljani, licenco št. 000409 izvod 
licence LJ FU-950, za vozilo Mercedes-benz, serijska 

številka: 00400674, izdano 4. 12. 2014 in izvod licence 
za vozilo LJ 97-2LP KASSBOHRER, izdano 4. 12. 2009. 
gnk-334611

Avtoprevozništvo, Elvis, Podgorje 59D, Kamnik, li-
cenci št. 011363, za vozilo reg. št. LJ AV-093, Merce-
des-Benz, Atego 1523, ser. št. 00318237, izdani 5. 9. 
2012, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnt-334602

B2 d.o.o. Tržaška 42, Ljub ljana, žig kvadratne obli-
ke, velikosti 2,8 x 2,8 cm, z logotipom podjetja B2, napi-
som »B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o.« 
in rimsko številko II. Ob-3722/14.

Babnik Milan, Cesta na Kope 9, Ljub ljana - Polje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012501001, 
izdajatelj Cetis d.d. gnx-334598

Bojić Dragan, Levstikova 45, Ilirska Bistrica, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500033002000, izdaja-
telj Cetis d.d. gnb-334595

Cvek Marjan, Virmaše 99, Škofja Loka, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500030067000, izdal Cetis 
Celje, d.d. gno-334607

Klobasa Zalika, Zgornje Hoče 43C, Hoče, vozno 
karto, številka 1070500003566011, izdajatelj Cetis d.d. 
gnd-334593

Miran Tajhman s.p., Štuki 29A, Ptuj, licenco, izvod, 
številka 009990/002, za vozilo MAN, registrska številka 
MB N2-33N. gnv-334600

Omersa Ela, Adamičeva ulica 8, Ljub ljana, odve-
tniško izkaznico, št. 862/2014, z dne 6. 6. 2014, izdala 
Odvetniška zbornica Slovenije. gnr-334604

PEKI TRANS d.o.o., Muretinci 48A, Gorišnica, li-
cenco št. GE007022/07309/001, za vozilo MAN, reg. št. 
MBKC-707. gnq-334605

Radolič Anton, Kungota pri Ptuju 10, Kidričevo, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500021098001, izdal 
Cetis Celje, d.d. gnf-334616

Rataj Eva, Mlinarska pot 1A, Novo mesto, študent-
sko izkaznico, št. 41120178, izdala Medicinska fakulteta. 
gnj-334612

Ristić Dragan, Na Poljanah 19, Slovenska Bistri-
ca, listino o lastništvu za znanji motor Yamaha 55AE 
663-001188, veljavno do 22. 4. 2009, izdajatelj Uprava 
RS za pomorstvo, leto izdaje 2009. gnb-334620

Sorčan Nino, Stanetova ulica 8, Sevnica, študent-
sko izkaznico, izdala Fakulteta za strojništvo, Ljub ljana. 
gny-334597

VALUNA, d.o.o., Gozdna ulica 7A, Hoče, po-
trdilo za voznika, izdano na ime Džafić Selmir, 
št. 013210/SŠD74-2-2868/2014, veljavno od 1. 7. 2014 
do 30. 9. 2014, izdala Obrtno podjetniška zbornica Slo-
venije. gnp-334606

Vukojević Denis, Pot v Zeleni gaj 25A, Ljub ljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027454000. 
gns-334603

Preklici
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