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Javni razpisi

3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpolo-
žljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Ljublja-
na PrP-2015, znaša 324.254,00 EUR. Vrednost vseh 
razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s 
spremembami proračuna Mestne občine Ljubljana za 
leto 2015.

Razdeljenih bo najmanj 90% razpoložljivih sredstev.
4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-

na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015.

5. Roki razpisa: javni razpis Ljubljana PrP-2015 
prične teči 6. 3. 2015 in se zaključi 7. 4. 2015.

6. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa Ljubljana PrP-2015 obsega:
– besedilo razpisa Ljubljana PrP-2015,
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); 

B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (celole-
tna programska dejavnost), E (prijava projekta).

7. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna dru-

štva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna 
društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Me-
stne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti 
status pravne osebe na območju Mestne občine Ljublja-
na. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli 
drug razpis Mestne občine Ljubljana do teh sredstev po 
tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajal-
cev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi 
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati 
na primerljiv način kot javne zavode in je sestavljen iz 
rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi 
kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže 
v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, 
za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzposta-
vljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev 
svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gleda-
liških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex 
tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, 
nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v 
celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, 
gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotograf-
ska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = pri-
hodki).

 Ob-1526/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), 
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpi-
sa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov 
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o 
ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 72/10), ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z 
dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja

javni programski razpis
za izbor kulturnih programov/projektov  

na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo  
v letu 2015 sofinanciral Javni sklad Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti  
(v nadaljevanju: razpis Ljubljana PrP-2015)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-

ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti:
Predmet razpisa Ljubljana PrP-2015 je sofinancira-

nje programov/projektov kulturnih društev (v nadaljeva-
nju: programi/projekti), ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano delovanje lju-
biteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobra-
ževalno in ustvarjalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja 
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v 
interesu širše družbene skupnosti;

– skupni programi kulturnih društev na nivoju me-
sta;

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vo-
kalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna 
dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejav-
nost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini 
umetniškega izražanja, literarna dejavnost.

2. Cilji razpisa
Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na ob-

močju Mestne občine Ljubljana s sofinanciranjem pro-
gramov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez.

Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih de-
javnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogoče-
no vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti.
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8. Pogoji razpisa
Vloge na razpis Ljubljana PrP-2015 lahko predložijo 

upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem 

področju in so registrirane za opravljanje kulturno-ume-
tniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v 
Sloveniji na območju Mestne občine Ljubljana;

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in 
programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s 
podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost.

Popolne vloge na razpis Ljubljana PrP-2015 morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni 
podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu dru-
štva), C (finančni načrt), obrazec D (celoletna program-
ska dejavnost), obrazec E (prijava projekta),

– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Lju-

bljana PrP-2015,
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– vsebina mora biti razvidna zgolj iz obrazca,
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
9. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa Ljubljana PrP-2015:
Po preteku razpisnega roka, komisija za odpiranje 

vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 

izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku,
– ki niso popolne,
– ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 

vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 

določilih prvega odstavka 11. točke tega razpisa.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih 

ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

10. Kriteriji razpisa
Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjeva-

nje predloženih programov/projektov javnega program-
skega razpisa Ljubljana PrP-2015 presojala in ocenjeva-
la strokovno programska komisija, ki jo imenuje direktor 
JSKD. Merila so dostopna na domači strani sklada: 
www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in 
projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti poslana na naslov: Javni sklad RS 

za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana, 
Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, do vključno 7. 4. 2015 
(datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti 
ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga 
na razpis Ljubljana PrP-2015«.

Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem 
deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem 
ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 
drugega in tretjega odstavka 8. točke tega razpisa.

Posamezni predlagatelj lahko oddaja največ 3 vlo-
ge, razen zvez kulturnih društev, ki združujejo najmanj 
15 kulturnih društev raznovrstnih dejavnosti s sedežem 
na območju Mestne občine Ljubljana.

Hkratna prijava programa in projekta se izključujeta.
Vsebina programa oziroma projekta je avtorsko 

delo prijavitelja.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z 
vsemi pogoji in merili razpisa Ljubljana PrP-2015.

12. Dopolnjevanje vlog
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisanem 

roku, kot velja za pošiljanje vlog in sicer s priporočeno 
pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne 
odpiraj – Vloga na razpis Ljubljana-PrP-2015« – z ob-
vezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj 
pozvan, da jo dopolni v 5 dneh. Če predlagatelj vloge 
ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s 
sklepom.

13. Pristojni uslužbenci: pristojna uslužbenca 
za dajanje informacij in pojasnil sta: Andreja Repar, 
oi.ljubljana@jskd.si, Nataša Klemenčič, oi.ljubljana@
jskd.si, 01/23-00-570 – uradne ure (po telefonu) so vsak 
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa: doku-
mentacija razpisa Ljubljana PrP-2015 (besedilo razpisa, 
obrazci) je dostopna na domači strani JSKD, www.jskd.
si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami dvigne-
jo tudi na sedežu Območne izpostave JSKD Ljubljana.

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Lju-

bljana-PRP-2015, bo potekala v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbor 
kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi 
pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil 
v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno 
programske komisije.

16. Izdaja odločb: JSKD bo odločbe izdala po spre-
jetju finančnega načrta in programa dela JSKD za leto 
2015.

JSKD

Št. 094-3/2015 Ob-1534/15

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije 
na področju šolstva na podlagi 7. člena Zakona o nagra-
dah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni list 
RS, št. 56/94) ter 2. člena Pravilnika o delu Odbora za 
podeljevanje nagrad RS na področju šolstva št. 0070-
106/2010 z dne 6. 1. 2011 ter 0070-4/2015/4 z dne 28. 1. 
2015, objavlja

javni razpis
nagrad Republike Slovenije na področju šolstva  

za leto 2015
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje na-

grad Republike Slovenije na področju šolstva (v nada-
ljevanju: odbor).

2. Predmet javnega razpisa: nagrade Republike 
Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanju: nagrade).

3. Splošno o nagradah
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji 

in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h 
kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju orga-
nizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavlja-
nje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humaniza-
cije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih 
vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in 
pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati pode-
litve posmrtne nagrade.

Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupi-
na, zavod ali druga organizacija s področja predšolske 
vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glas-
benega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 16 / 6. 3. 2015 / Stran 343 

mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, 
izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, di-
jaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov ma-
džarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, 
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji 
in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega 
jezika in kulture za Slovence po svetu.

Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 
4 za življenjsko delo. Posameznik, skupina, zavod ali 
druga organizacija lahko dobi enako nagrado samo en-
krat. Oseba, ki je bila že nagrajena kot član skupine, je 
lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar za druge 
posebne dosežke oziroma življenjsko delo.

Nagrajeni so lahko posamezniki (-ice), skupine, za-
vodi ali druge organizacije, če na posameznem področju 
delujejo najmanj 10 let.

Posameznik (-ica) je lahko nagrajen (-a) za življenj-
sko delo, če je na posameznem področju deloval (-a) 
najmanj 30 let.

Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, 
ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo.

4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgo-

je in izobraževanja se lahko podeli kandidatu, če nje-
govi učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosega-
jo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju 
ali na domačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega 
nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, 
mentorskem delu, strokovnem ali znanstveno-razisko-
valnem delu ali če se je vidno uveljavil na področju 
dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev oziroma 
vzgojiteljev.

4.2. Nagrada za izjemne dosežke v vzgoji in izobra-
ževanju se lahko podeli:

– če je kandidat dosegel v šolski praksi oziroma pri 
organiziranju in razvoju na področju vzgoje in izobra-
ževanja nadpovprečne, tudi v javnosti prepoznane in 
potrjene rezultate,

– če je kandidat v zadnjih petih letih napisal in obja-
vil vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot 
izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma je pripravil 
več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni in so 
se širše uveljavili na področju vzgoje in izobraževanja,

– če je kandidat v zadnjih petih letih napisal in ob-
javil vsaj eno izvirno znanstveno delo s področja vzgoje 
in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju 
vzgoje in izobraževanja.

5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata (-ke), naslov stalnega 

bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov (-tk), naslove stalnih 

bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre za skupino po-
sameznikov,

– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natan-
čen opis dejavnosti,

– pisna vsebinska utemeljitev (1-3 tipkane strani) 
z dokazili,

– osnovni podatki o predlagatelju.
6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga upošteva in 

v njem navede:
– kako je kandidat (-ka) zaznamoval (-a) področje 

vzgoje in izobraževanja na katerem deluje ali je deloval;
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje kandidata 

odraža v praksi oziroma kakšen je odziv iz prakse in 
okolja;

– skrajšano bibliografijo kandidata (-ke) na največ 
dveh straneh s prikazano vsebino petih najpomembnej-
ših del, tiskani izpis COBISS ni potreben.

Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko vsebinsko 
podkrepi utemeljitev. Predlog naj vsebuje več mnenj o 
kandidatu (-ki). Predlagatelj ne more predlagati sebe 
oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem de-
luje. Pri prijavah za nagrado organizaciji odbor pričakuje, 
da bodo v predlogu opisane dejavnosti organizacije, ki 
ne sodijo med redne delovne naloge.

7. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na 
spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport http://www.mizs.gov.si/. Dodatne informacije do-
bite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport), tel. 01/400-53-70, e-pošta: rosanda.
lenart@gov.si.

8. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlaga-
telji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z 
označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Lju-
bljana, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za nagrade na 
področju šolstva«. Predloge ne glede na način dostave 
sprejemamo do petka, 22. 5. 2015 do 13. ure.

Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog odbor ne 
bo odpiral in bodo zavržene.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 41011-0002/2015-11 Ob-1460/15

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 5. in 7. člena Pra-
vilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012), 
sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 
2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2015) in 
Lokalnega programa kulture v Občini Prevalje za obdo-
bje 2015-2018 in Letnega izvedbenega načrta kulture 
Občine Prevalje za leto 2015, Občina Prevalje objavlja

javni razpis
za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, 

ki se bodo v letu 2015 sofinancirali iz proračuna 
Občine Prevalje

I. Javni razpis: sofinancirajo se programi ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Prevalje v letu 2015.

II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-
pisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2015 sofinancirali iz 
proračuna Občine Prevalje.

IV. Področja kulturnih programov, ki so predmet 
javnega razpisa

Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2015 
sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulturne de-
javnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, 
plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video, idr. 
dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubitelj-
ske kulture, ki poteka redno, organizirano in ustrezno 
strokovno vodeno in ki je v javnem interesu.

Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi 
ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– program sodi na področje ljubiteljske kulturne 
dejavnosti;

– program je nekomercialne narave – to pomeni, 
da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena 
in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in

– program poteka redno, organizirano in ustrezno 
strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v str-
njenih oblikah in vsaj osem mesecev v posameznem 
koledarskem letu;
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– program bo izveden v tekočem letu;
– rezultati vadbe so predstavljeni:

– v Občini Prevalje in
– enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma 

javni prireditvi ali enkrat letno na koncertu oziroma javni 
prireditvi, ki združuje več društev, razen kadar pravilnik 
določa drugače in

– izvajalci sodelujejo na protokolarnih in drugih jav-
nih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take 
prireditve to predvideva in po potrebi sodelujejo na pro-
mocijskih prireditvah Občine Prevalje oziroma organizi-
rajo prireditev občinskega pomena na zahtevo občine 
in v skladu z zahtevanimi kriteriji in standardi občine.

V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izva-

jalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, 

s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti 
registrirano kulturno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, or-
ganizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrto-
vanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,

– da na območju Občine Prevalje delujejo že naj-
manj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco 
o plačani članarini;

b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja 
s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je 
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projek-
te, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega 
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne 
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovlje-
ne ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za 
kakovostno izvedbo programa oziroma projekta.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: pro-
grami ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posa-
mezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo 
vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofi-
nanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in 
ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 5/2012).

VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje pro-
gramov ljubiteljske kulture

Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kul-
ture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 
2015, na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti lju-
biteljske kulture v skupni višini 36.156 €, od tega sredstva v 
višini 23.502 € za programe v letu 2015 in sredstva v višini 
12.654 € za uspešnost in kvaliteto izvajalcev.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov 
ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2015.

VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kul-

ture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na 
obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obraz-
ce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec 
pogodbe.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji 
Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpi-
sa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo tudi na spletni strani, www.prevalje.si.

IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: do-
datne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko 
izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 
02/82-46-121, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti naj-

pozneje do 24. 3. 2015 na naslov: Občina Prevalje, Trg 
2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis 
– Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2015«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je do 
naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za 
oddajo prijav, do 12. ure.

Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izva-
jalca programa in naslov prejemnika (Občina Prevalje).

XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 25. 3. 2015 ob 

9. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 

obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2015.

Občina Prevalje

Št. 322-2/2015 0403 Ob-1485/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13, 
ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 – ZIPRS1415, 38/14 
– ZIPRS-A), Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 02/04, 57/12, 25/14), določil Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu 
Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) ob-
javlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske turistične 

zveze Krško in turističnih društev  
v Občini Krško za leto 2015

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izve-

denih programov Občinske turistične zveze Krško in 
turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja 
razvoja turizma v občini Krško in so v razpisnem obdo-
bju izvajali naslednje aktivnosti:

1. Organizirane programske aktivnosti Občinske tu-
ristične zveze Krško za turistična društva in povezovanje 
turističnih društev v občini Krško in regiji

2. Akcije na področju urejanja okolja za lepšo po-
dobo kraja:

– organiziranje oziroma izvajanje čistilnih akcij v kraju,
– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, 

nasadov, gredic,
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih 

objektov v kraju,
– organiziranje oziroma izvajanje raznih ocenjeval-

nih natečajev povezanih z urejenostjo kraja,
– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in 

gostoljubna.
3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih poti, 

kolesarskih poti,
– postavljanje in vzdrževanje turistične obvestilne 

signalizacije, piknik prostorov, razgledišč, klopi in ostale 
turistične infrastrukture.

4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turistič-
nih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena.
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5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne 
dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih 
značilnosti in posebnosti za turistične namene.

6. Vzgajanje in delovanje turističnega podmladka 
v okviru turističnega društva, na šolah ali v kraju de-
lovanja TD.

7. Sodelovanje z drugimi društvi oziroma krajevno 
skupnostjo pri aktivnostih povezanih s turizmom.

8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva in članov 
društva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 
razvoja turizma (organiziranje, izvedba oziroma ude-
ležba na raznih izobraževanjih, predavanjih, posvetih, 
seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskur-
zijah; informiranje in vodenje turistov, itd.).

9. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti 
(predstavitev občine in društev na raznih sejmih, raz-
stavah in drugih prireditvah, v medijih, itd.).

10. Oblikovanje in izdajanje propagandnega mate-
riala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zložen-
ke, plakati, razglednice, zemljevidi, CD, DVD, spletne 
strani, spominki, zastave, majice itd.).

11. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, po-
speševanje in promocijo turizma.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so turi-

stična društva in turistična zveza na območju Občine 
Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– so člani Občinske turistične zveze Krško,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktiv-
nosti in programov na področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo do-
kumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno turistično dejavnost 
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju 
celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so izvajalci programskih aktivnosti, ki so predmet 

prijave na ta razpis,

– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in to 
ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri izbirajo 
in predvajajo slovensko glasbo.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista 
društva in zveze, ki so za isti namen oziroma programe 
in aktivnosti že ali še bodo prejela sredstva iz drugih 
javnih razpisov ali drugih virov občinskega proračuna 
oziroma iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.

3. Predmet sofinanciranja ne bodo:
– investicije v prostore društev in zvez,
– programi oziroma aktivnosti, ki so sofinancirani iz 

drugih postavk občinskega proračuna,
– stroški povezani s plačevanjem članarin, naje-

mnin, tekočih stroškov za poslovne prostore (elektrika, 
telefon, voda, ogrevanje itd.)

– programi in projekti, ki niso s področja turizma
4. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz ob-

činskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejav-
nosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 
35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, 
ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine 
Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zako-
nec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre 
in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospo-
dinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja 
(predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti za-
stopnik oziroma če je več kot 5% udeležen pri ustano-
viteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči 
iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka 
dodeljevanja sredstev v javnem razpisu.

5. Vloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so 
izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo 
upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev. Pri 
posamezni vlogi se izvedene aktivnosti, opredeljene 
v točki II., točkujejo na podlagi vrednosti posameznih 
kategorij. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpo-
ložljiv znesek letnih proračunskih sredstev za ta namen 
deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih vlog. Z 
vrednostjo točke se pomnoži število doseženih točk pri 
posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih sredstev.

Vrednost posameznih kategorij:

1. Aktivnosti Občinske turistične zveze Krško
– splošne programske aktivnosti OTZ
– organiziranje in izvajanje projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna

500 točk/letno
200 točk/letno

2. Akcije na področju urejanja okolja za lepšo podobo kraja:
– organiziranje oziroma izvajanje čistilnih akcij v kraju
– sajenje in urejanje rož, nasadov, gredic
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov
– ocenjevalni natečaji povezani z urejenostjo kraja
– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna

200 točk/letno
120 točk/letno
50 točk/objekt
50 točk/na aktivnost
100 točk/letno 

3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih, kolesarskih poti
– turistična obvestilna signalizacija, piknik prostori, razgledišča, klopi in ostala tur. 
infrastruktura

200 točk/letno
70 točk/na aktivnost

4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev:
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo dva in več dni
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo en dan
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur
– soorganiziranje prireditev

80 točk/na prireditev
50 točk/na prireditev
30 točk/na prireditev
10 točk/na prireditev

5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih 
obrti, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene

30 točk/na 
predstavitev

6. Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka 100 točk/letno
7. Sodelovanje z drugimi društvi in KS pri turističnih aktivnostih 20 točk/letno
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8. Spodbujanje prebivalstva in članov društva za pospeševanje razvoja turizma 
(organiziranje, izvedba oziroma udeležba na izobraževanjih, predavanjih, posvetih, 
seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah; informiranje in vodenje turistov itd.)

30 točk/na aktivnost

9. Izvajanje promocijskih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, 
razstavah in drugih prireditvah, v medijih itd.)

30 točk/na 
predstavitev

10. Oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala (katalogi, zloženke, plakati, razglednice, 
zemljevidi, CD, DVD, spletne strani, spominki, zastave, majice itd.)

100 točk/za vsak 
material

11. Druge aktivnosti za razvoj, pospeševanje in promocijo turizma 20 točk/letno

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina 
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov de-
lovanja in aktivnosti Občinske turistične zveze Krško in 
turističnih društev je 25.000 EUR na proračunski postav-
ki 5530 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij. 
Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so 
sestavni del tega javnega razpisa.

V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec 1 in 2
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, 

ki odraža zadnje dejansko stanje
3. Kopija temeljnega akta društva, ki odraža zadnje 

dejansko stanje
4. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za 

leto 2014
5. Pregledno finančno poročilo o delu društva za 

leto 2014 (prihodki, odhodki) ovrednoteno po posame-
znih programskih aktivnostih

6. Pregleden vsebinski program dela društva za 
leto 2015

7. Pregleden finančni načrt za program dela društva 
v letu 2015 (prihodki, odhodki) ovrednoten po posame-
znih programskih aktivnostih

8. Pregledno vsebinsko poročilo za vsako posame-
zno prijavljeno izvedeno programsko aktivnost TD, ki so 
se odvijale v razpisnem obdobju (podroben vsebinski 
opis aktivnosti, datum izvedbe, število udeležencev, fo-
tografije izvedenih aktivnosti itd.) in finančno poročilo z 
ovrednotenimi posameznimi aktivnostmi, ki so predmet 
javnega razpisa

9. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa

10. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 

za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpol-
njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora 
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani 
dokumentaciji.

Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 
drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v 
vlogi in priloženih obrazcih.

VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 24. 3. 2015 
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva 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 glavni pisarni 
Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »Ne odpiraj – javni razpis za programe OTZ in TD, 
322-2/2015».

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila 

predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki 
jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna 
komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na 
Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v 
roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki 
jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se 
zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, ven-
dar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neuteme-
ljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpol-
njujejo razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki 
ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprej-
me odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini 
dodeljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila po-
godbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. 
Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od 
prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za 
izplačilo na Občini Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa:

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s skle-
pom v roku 60 dni po poteku roka za oddajo vlog. Isto-
časno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. 
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne 
vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev.

Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Ob-
čine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik 
mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je 
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se 
poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno 
ali ustno na zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova 
odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS doseglji-
va na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si v 
rubriki razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani 
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodar-
ske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v 
zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, 
tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, 
v času uradnih ur.

Občina Krško
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Št. 671-5/2014 Ob-1489/15

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 
15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravil-
nika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini 
Celje (Uradni list RS, št. 25/08 in 105/13, v nadalje-
vanju: Pravilnik), Letnega programa športa v Mestni 
občini Celje v letu 2015 (v nadaljevanju: LPŠ) in sklepa 
župana št. 671-5/2014 z dne 24. 2. 2015, objavlja Me-
stna občina Celje (v nadaljevanju: MOC), Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje

javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin  

ter razvojnih in strokovnih nalog letnega 
programa športa v Mestni občini Celje v letu 2015

I. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis (v na-
daljevanju: JR):

1. Na JR se lahko prijavijo izvajalci LPŠ v MOC, 
navedeni v 5. členu Pravilnika.

2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, navedene 
v 6. členu Pravilnika.

Športna društva in Zveza imajo pod enakimi po-
goji prednost pri sofinanciranju izvajanja LPŠ v MOC.

Izvajalci lahko kandidirajo le s programi, ki jih 
sami organizirajo in izvajajo.

Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste 
programe niso prejeli sredstev že na drugih javnih raz-
pisih MOC v letu 2015.

II. Predmet JR so naslednje vsebine ter razvojne 
in strokovne naloge v športu:

(Podrobnejši opis vsebin je v LPŠ v MOC v letu 
2015 in v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih 
obrazcev.)

1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in štu-
dentov:

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
(do 6 leta)

1.2. Interesna športna vzgoja osnovnošolskih 
otrok (od 6 do 15 leta)

1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 
20 leta)

1.4. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami.

2. športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport (prednostni program špor-
ta – športne šole)

3. Športna rekreacija
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Šport invalidov
7. Razvojne in strokovne naloge:
7.1. Delovanje športnih društev in zveze
7.2. Vzdrževanje javnih športnih objektov
7.3. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu
7.4. Organizacija športnih prireditev
7.5. Mednarodna in medobčinska dejavnost v 

športu
7.6. Priznanja športnikom, športnim delavcem in 

športnim organizacijam
7.7. Založniška dejavnost ter informatika v športu
7.8. Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja.
III. Pogoji in merila za izbor ter sofinanciranje: 

pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci LPŠ 

v MOC v letu 2015 ter določi višina sofinanciranja, so 
za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge 
določeni v Pravilniku ter v razpisnih obrazcih.

IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je v proračunu 

MOC v letu 2015 zagotovljena za sofinanciranje vse-
bin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa 
športa, znaša 921.308 EUR. Od tega je za redno vzdr-
ževanje športne infrastrukture namenjenih 65.000 EUR, 
za ostale vsebine ter razvojne in strokovne naloge pa 
856.308 EUR.

MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna za leto 
2015.

V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-
stva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015.

VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane izključno po pošti s 

priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Celje, 
Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje.

Rok za prijavo na JR je 3. 4. 2015.
Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če 

je bila oddana na pošti najkasneje zadnji dan roka za 
prijavo. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, na 
kateri mora biti na sprednji strani pod naslovom preje-
mnika napis: »Javni razpis 2015 – šport (Ne odpiraj)«. 
Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden 
polni naziv in naslov izvajalca programa.

VII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga vodi strokovna komisija za 

izvedbo JR, imenovana s sklepom župana, bo v roku 8 
dni od končnega roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav 
ne bo javno.

Odpirale se bodo samo pravočasno oddane ter 
pravilno izpolnjene in označene ovojnice.

VIII. Odločanje o postopku JR
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbra-

nih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil 
vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC.

O pritožbi zoper ta sklep odloči župan MOC.
Pritožba na pogoje in merila, ki so določena s Pra-

vilnikom, ni možna.
Zavržene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je 

določen v točki VI. besedila JR,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki 

jih zahteva besedilo JR in razpisne dokumentacije ter 
ne bodo dopolnjene v roku, navedenem v sklepu za 
dopolnitev prijave.

Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev JR (toč-

ka I.) ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumen-
taciji in v Pravilniku,

– ki ne bodo predložene na predpisanih razpisnih 
obrazcih za posamezne programe,

– ki jih bo strokovna komisija pri vsebinskem pre-
gledu prijav na podlagi določil Pravilnika ocenila kot 
neustrezne.

IX. Vsebina prijave
Športna društva, v katerih deluje več sekcij v raz-

ličnih športnih panogah, morajo oddati prijavo na JR za 
vsako sekcijo posebej.

Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju 

programov že v letu 2014, morajo predložiti:
1.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje o 

vpisu v register društev (velja za športna društva) oziro-
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ma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opravlja-
nje dejavnosti v športu (zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge organizacije), če je pri izvajalcu prišlo 
do statusnih sprememb v času od njegove prijave na 
javni razpis v letu 2014,

1.2. pogodbe o najemu športnih objektov za izva-
janje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec 
lastnik oziroma upravitelj teh objektov,

1.3. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden 
urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prija-
vljene programe športnih šol oziroma vadbenih skupin,

1.4. seznam s podatki o usposobljenem strokov-
nem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov športnih 
šol oziroma vadbenih skupin,

1.5. koledar nacionalne panožne športne zveze, v 
katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2014/2015 ozi-
roma za koledarsko leto 2015 (velja za športna društva, 
ki so uvrščena v prednostni program športa v MOC ter 
za društva, ki prijavljajo organizacijo športne prireditve),

1.6. poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in 
doseženih rezultatih v letu 2014,

1.7. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim 
poročilom za leto 2014,

1.8. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinan-
ciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega 
programa športa v MOC v letu 2015,

1.9. seznam registriranih športnikov (tekmovalcev), 
včlanjenih v društvo, izdan od NPŠZ v letu 2015.

2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, oziroma 
v letu 2014 niso imeli pogodbe o sofinanciranju progra-
mov, morajo predložiti:

2.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje o 
vpisu v register društev (velja za športna društva) oziro-
ma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opravlja-
nje dejavnosti v športu (zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge organizacije),

2.2. kopijo veljavnih pravil oziroma statuta društva, 
potrjenega od Upravne enote Celje (velja za športna 
društva),

2.3. pogodbe o najemu športnih objektov za izva-
janje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec 
lastnik oziroma upravitelj teh objektov,

2.4. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden 
urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prijavlje-
ne programe vadbenih skupin,

2.5. seznam s podatki o usposobljenem strokov-
nem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov vadbe-
nih skupin ter dokazila o njegovi strokovni usposoblje-
nosti (kopija potrdila o usposobljenosti),

2.6. koledar nacionalne panožne športne zveze, v 
katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2014/2015 ozi-
roma za koledarsko leto 2015 (velja za športna društva, 
ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih 
panožnih športnih zvez ter za društva, ki prijavljajo or-
ganizacijo športne prireditve),

2.7. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za špor-
tna društva),

2.8. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim 
poročilom za leti 2013 in 2014,

2.9. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinan-
ciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega 
programa športa v MOC v letu 2015,

2.10. seznam registriranih športnikov (tekmoval-
cev), včlanjenih v društvo, izdan od NPŠZ v letu 2015.

X. Obveščanje o izidu JR
Izvajalci, katerih prijave bodo formalno popolne, 

bodo o tem obveščeni po e-pošti. V primeru nepopolnih 
prijav bodo izvajalci s sklepom pozvani, da vlogo v roku 
8 dni dopolnijo.

Izvajalci, katerih prijave bodo po vsebinskem pre-
gledu izbrane za sofinanciranje, bodo o tem obveščeni 
s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnost MOC, 
ko bo strokovna komisija zaključila svoje delo.

Z izvajalci, pri katerih strokovna komisija ugotovi, 
da imajo formalno popolne prijave in so enake progra-
me imeli sofinancirane že v letu 2014, bodo najprej 
sklenjene pogodbe o začasnem sofinanciranju progra-
mov v letu 2015, po končanem postopku ocenitve in 
ovrednotenja programov pa še celoletne pogodbe.

XI. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna doku-
mentacija (besedilo razpisa, obvestilo o objavi javnega 
razpisa, navodila za pripravo in oddajo prijave ter prijav-
ni obrazci), vzorca pogodbe in ovojnice, obrazci za po-
ročilo o izvedbi športnih prireditev, Pravilnik, LPŠ ter se-
znam športnih društev, uvrščenih v prednostni program 
športa v MOC v letih 2014 in 2015 so od dneva objave 
JR do izteka roka za oddajo prijav na voljo na spletni 
strani MOC http://moc.celje.si/ pod naslovom »Javna 
naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem po-
stopku in javni natečaji za delovna mesta«, lahko pa jo 
zainteresirani izvajalci prejmejo tudi po elektronski po-
šti – zahtevek je potrebno posredovati na naslov: jerko.
malinar@celje.si ali barbara.gorski@celje.si.

XII. Dodatne informacije v zvezi z JR: dodatne 
informacije v zvezi z JR lahko interesenti dobijo vsak 
delovni dan pri Jerku Malinarju, tel. 42-65-868, e-na-
slov: jerko.malinar@celje.si ali mag. Barbari Gorski, tel. 
42-65-853 ali 051/640-370, e-naslov: barbara.gorski@
celje.si.

Mestna občina Celje

 Ob-1490/15

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 
39/08) ter sklepa župana št. 322-2/2015, z dne 27. 2. 
2015, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper 

– izvedba od 1. januarja do 30. junija 2015
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prire-

ditev v Mestni občini Koper, ki so se izvedle ali se bodo 
izvedle v času od 1. januarja do 30. junija 2015.

Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni 
javni dogodek, namenjen širši javnosti ali sklop eno-
dnevnih prireditev, ki se odvijajo v nekem daljšem obdo-
bju. Vabilo oziroma obveščanje obiskovalcev prireditve 
mora biti zato javno objavljeno vsaj z enim izmed nasle-
dnjih promocijskih kanalov: plakat in/ali promocijska ti-
skovina (ne štejejo fotokopirane tiskovine) in/ali oglas v 
medijih (v tiskanem mediju, radijski oglas, TV oglas itd.).

Vsebina prireditve je lahko kulturne, športne, turi-
stične, zabavne ali socialne narave oziroma namenjena 
otrokom in mladini.

Tiste prireditve in aktivnosti, ki niso predmet jav-
nega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni 
dokumentaciji javnega razpisa. Le te niso upravičene 
do sredstev tega javnega razpisa.

1. Pogoji in merila:
Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne 

osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.):
– društva in zveze društev,
– ustanove in druge organizacije,
– zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki,
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ki opravljajo dejavnosti, ki so vezane na predmet 
javnega razpisa in ne bodo redno financirana iz sred-
stev proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 ter 
niso subjekti, za katere velja omejitev poslovanja po 
35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korup-
cije (Uradni list RS, št. 45/10).

Mestna občina Koper bo sofinancirala prireditve 
prijaviteljev:

– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu 
krogu obiskovalcev;

– ki bodo izvedene v letu 2015 in v Mestni občini 
Koper;

– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihod-
kov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financi-
ranja;

– ki v letu 2015 ne bodo sofinancirane iz drugih 
finančnih virov Mestne občine Koper;

– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno po-

nudbo mesta;
– katerih vsebina je vezana na področja, ki so 

predmet razpisa in ni navedena na seznamu vsebin, ki 
niso predmet javnega razpisa.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni nasle-
dnji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, javna 
podjetja, izobraževalne ustanove in javni zavodi.

Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki 
na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili 
logotipa Mestne občine Koper ali ne bodo navedli, da je 
prireditev sofinancirala Mestna občina Koper. Le to mo-
rajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

Merila:
Za določitev višine sofinanciranja posameznih 

prireditev bodo uporabljena merila, ki so podrobneje 
opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

2. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša okvirno 

50.000,00 EUR in bo dokončno določena in odobrena 
po sprejetju sklepa o začasnem financiranju javnih po-
treb Mestne občine Koper za obdobje april – junij 2015, 
skladno z višino pravic porabe opredeljenih sredstev v 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika »Občinski 
organi in uprava na proračunski postavki 2247 – sofi-
nanciranje turističnih prireditev«.

Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana 
po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in 
po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijavitelju se bo 
izplačalo do tiste višine odobrenih sredstev, kot bo 
priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov.

Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je 
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji jav-
nega razpisa.

3. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva mo-
rajo biti porabljena v letu 2015 v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

4. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zado-
stujejo vse priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim 

prijavam ni potrebno ponovno prilagati vseh zahtevanih 
prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na 
prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske 
porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi 
tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene 
osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
5. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pri-

poročeno pošiljko najkasneje do 28. marca 2015, za 
prireditve, ki so se izvedle oziroma se bodo izvajale v 
obdobju od 1. januarja do 30. junija 2015 na naslov Me-
stna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno ne 
bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve 
sredstev iz tega razpisa.

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do 
vključno 28. marca 2015, skladno z opredeljenimi datu-
mi izvedbe prireditve.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije.

Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, kate-
re prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje pogo-
jev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje 
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vse-
bine prijave prijavitelja.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »Ne odpiraj – 322-2/2015, prireditev«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

6. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu 
javnega razpisa

Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 delovnih dni 
po poteku roka za prijavo in sicer predvidoma 1. aprila 
ob 11. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, 
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo 
strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede 
na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, 
da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav 
pozove pisno ali ustno prijavitelja, da vlogo v določenem 
roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, 
se vloga zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o 
izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v 
katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja pro-
računskih sredstev.

7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, lahko 
pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi 
z razpisom lahko dobijo zainteresirani na Turistični or-
ganizaciji Koper, tel. 05/66-46-464 pri Špeli Rajtenbah.

Mestna občina Koper
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Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih 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 skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 
objavlja

javno dražbo
prodaje nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Voj-

kova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva 

za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpo-
laganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.

II. Opis predmetov prodaje:
Stanovanja
1. 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 Sloven-
ska Bistrica, št. stavbe 1161, posamezni del 1, celotni 
ID znak 753-1161-1, letnik 1979, Tablica MO 21055. Za 
stanovanje je izdelana EI (Energetski razred C).

a. Ogled stanovanja: 18. 3. 2015 in 25. 3. 2015 od 
11. do 13. ure.

b. Izklicna cena: 31.590,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje s kabinetom na naslovu 

Tomšičeva ulica 38, št. 7 v Slovenski Bistrici, (nezase-
deno), v III. nad. IV. etaža, v izmeri Gurs 88,60 m2, k.o. 
753 Slovenska Bistrica, št. stavbe 1164, posamezni 
del 7, celotni ID znak 753-1164-7, letnik 1978, Tablica 
MO 20795. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski 
razred C).

a. Ogled stanovanja: 18. 3. 2015 in 25. 3. 2015 od 
9. do 11. ure.

b. Izklicna cena: 47.790,00 EUR.
3. 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 Slo-
venska Bistrica, št. stavbe 1164, posamezni del 8, celo-
tni ID znak 753-1164-8, letnik 1978, Tablica MO 20796. 
Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred D).

a. Ogled stanovanja: 18. 3. 2015 in 25. 3. 2015 od 
9. do 11. ure.

b. Izklicna cena: 50.220,00 EUR.
4. Opremljeno enosobno stanovanje na naslovu 

Vodnikova cesta 1 v Brežicah, št. stan. 1 (nezasedeno) 
v I. nad., v izmeri 47,50 m2 (po Gurs), k.o. 1300 Bre-
žice, ident. št. stavbe 498, št. posameznega dela 101, 
s celotnim ID znakom 1300-498-101, s kletjo, letnik 
1959, Tablica MO 27437. Za stanovanje je izdelana EI 
(Energetski razred F).

a. Ogled stanovanja: 17. 3. 2015 in 23. 3. 2015 od 
9. do 11. ure.

b. Izklicna cena: 39.000,00 EUR.

5. Opremljeno enosobno stanovanje na naslovu 
Vodnikova cesta 1, v Brežicah, št. stan. 4 (nezasedeno) 
v II. nad., v izmeri 48,10 m2 (po Gurs), k.o. 1300 Breži-
ce, ident. št. stavbe 498, št. posameznega dela 104, s 
celotnim ID znakom 1300-498-104, s kletjo, letnik 1959, 
Tablica MO 27440; Za stanovanje je izdelana EI (Ener-
getski razred F).

a. Ogled stanovanja: 17. 3. 2015 in 23. 3. 2015 od 
9. do 11. ure.

b. Izklicna cena: 39.000,00 EUR.
6. Opremljeno dvosobno stanovanje na naslovu 

Bizeljska cesta 29, v Brežicah, št. stan. 1 (nezasedeno) 
v PR, v izmeri 55,00 m2 (po Gurs), k.o. 1300 Brežice, 
ident. št. stavbe 584, št. posameznega dela 1, s celo-
tnim ID znakom 1300-584-1, s kletjo, letnik 1957, Tablica 
MO 27383; Za stanovanje je izdelana EI (Energetski 
razred E).

a. Ogled stanovanja: 17. 3. 2015 in 23. 3. 2015 od 
9. do 11. ure.

b. Izklicna cena: 42.000,00 EUR.
7. Opremljeno dvosobno stanovanje na naslovu 

Bizeljska cesta 29, v Brežicah, št. stan. 3 (nezasedeno) 
v I. nad., v izmeri 55,20 m2 (po Gurs), k.o. 1300 Bre-
žice, ident. št. stavbe 584, št. posameznega dela 3, s 
celotnim ID znakom 1300-584-3, s kletjo, letnik 1957, 
Tablica MO 27385. Za stanovanje je izdelana EI (Ener-
getski razred E).

a. Ogled stanovanja: 17. 3. 2015 in 23. 3. 2015 od 
10. do 12. ure.

b. Izklicna cena: 42.000,00 EUR.
8. Opremljeno dvosobno stanovanje na naslovu 

Bizeljska cesta 29, v Brežicah, št. stan. 5 (nezasedeno) 
v II. nad., v izmeri 56,20 m2 (po Gurs), k.o. 1300 Bre-
žice, ident. št. stavbe 584, št. posameznega dela 5, s 
celotnim ID znakom 1300-584-5, s kletjo, letnik 1957, 
Tablica MO 27387. Za stanovanje je izdelana EI (Ener-
getski razred E).

a. Ogled stanovanja: 17. 3. 2015 in 23. 3. 2015 od 
10. do 12. ure.

b. Izklicna cena: 41.000,00 EUR.
9. 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. Za stanovanje je izdelana EI (Ener-
getski razred D).

a. Ogled stanovanja: 13. 3. 2015 od 10. do 11. ure 
in 23. 3. 2015 od 11. do 12. ure.

b. Izklicna cena: 31.590,00 EUR.
10. Trisobno stanovanje s kabinetom na naslovu 

Jakčeva ulica 20, Novo mesto, št. stan. 5 (prazno) v PR, 
v izmeri 93,10 m2 (po Gurs), s kletjo, k.o. 1483 Kandija, 
ident. št. stavbe 768, št. posameznega dela 20, ID znak 
1483-768-20, letnik 1974. Za stanovanje je izdelana EI 
(Energetski razred D).

a. Ogled stanovanja: 13. 3. 2015 od 11. do 12. ure 
in 18. 3. od 15. do 16. ure.

b. Izklicna cena: 68.500,00 EUR.

Javne dražbe
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11. Dvosobno stanovanje na naslovu Ulica pod 
Smreko 4, v Črnomlju, št. stan. 2 (prazno) v II. nad., 
v izmeri 48,70m2 (po Gurs), k.o. 1535 Črnomelj, ident. 
št. stavbe 27, št. posameznega dela 2, s celotnim ID zna-
kom 1535-27-2, letnik 1961. Za stanovanje je izdelana EI 
(Energetski razred E).

a. Ogled stanovanja: 17. 3. 2015 od 10. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 30.000,00 EUR.
12. Garsonjera na naslovu Ob Hublju 6, Ajdovščina, 

št. stan. 10 (nezasedeno) v II. nad., v izmeri 22,50 m2 (po 
Gurs), k.o. 2392 Ajdovščina, ident. št. stavbe 963, št. po-
sameznega dela 10, s celotnim ID znakom 2392-963-10, 
s kletjo, letnik 1976, Tablica MO 20082. Za stanovanje je 
izdelana EI (Energetski razred E).

a. Ogled stanovanja: 19. 3. 2015 od 9. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 26.000,00 EUR.
13. Enosobno stanovanje na naslovu Radiška cesta 

7, Kozina, št. stan. 3 (nezasedeno), v I. nad. 2. etaža, s 
kletnim boksom v skupni izmeri 22,80 m2, k.o. 2560 Hrpe-
lje, iden. št. stavbe 231 in posameznega dela št. 3, celotni 
ID znak 2560-231-3, letnik 1961, obnovljen 1997-2011. 
Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred C).

a. Ogled stanovanja: 19. 3. 2015 od 10. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 26.300,00 EUR.
14. Enosobno stanovanje na naslovu Pavšičeva 

ulica 18, Logatec, št. stan. 8 (nezasedeno) v III. nad., 
v izmeri 45,80 m2 (po Gurs), s kletjo, k.o. 2016 Blekova 
vas, ident. št. stavbe 3, št. posameznega dela 8, ID znak 
2016-3-8, letnik 1982. Za stavbo je izdelana EI (Energet-
ski razred D).

a. Ogled stanovanja: 18. 3. 2015 od 8.30 do 10.30.
b. Izklicna cena: 51.000,00 EUR.
15. Garsonjera na naslovu Osenjakova 12 v Ljublja-

ni, št. stan. 13 (prazno) v III. nad., v izmeri 14,50 m2 (po 
Gurs), s kletjo, k.o. 1772 Slape, ident. št. stavbe 1484, 
št. posameznega dela 13, ID znak 1772-1484-13 letnik 
1988. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred 
C).

a. Ogled stanovanja: 18. 3. 2015 od 11.30 do 14. 
ure.

b. Izklicna cena: 39.900,00 EUR.
B. Garaže
1. Garaža št. 57, na naslovu Pesarska 5, Ljubljana 

v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID znakom 
1732-422-57, (prazno). Tablica MORS 30047. EI ni po-
trebna (334. člen EZ-1).

a. Ogled garaže: 20. 3. 2015 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR.
2. Garaža št. 112, na naslovu Pesarska 5, Ljubljana 

v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID znakom 
1732-422-112, (prazno). Tablica MORS 30012. EI ni po-
trebna (334. člen EZ-1).

a. Ogled garaže 20. 3. 2015 od 9. do 11. ure.
b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR.
3. Garaža št. 5, na naslovu Kočevska Reka 9a v 

Kočevski Reki, v izmeri 18,90 m2, (po Gurs), k.o. 1590 
Kočevska Reka, ident. št. stavbe165, posamezni del 
stavbe št. 5, s celotnim ID znakom 1590-165-5, letnik 
1982, Tablica MO 30222. EI ni potrebna (334. člen 
EZ-1).

a. Ogled garaže: 19. 3. 2015 od 10. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 4.900,00 EUR.
4. Garaža št. 6 na naslovu Kočevska Reka 9a v Ko-

čevski Reki, v izmeri 18,90 m2, (po Gurs), k.o. 1590 Ko-
čevska Reka, ident. št. stavbe165, posamezni del stavbe 
št. 6, s celotnim ID znakom 1590-165-6, letnik 1982, Ta-
blica MO 30223. EI ni potrebna (334. člen EZ-1).

a. Ogled garaže: 19. 3. 2015 od 10. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 4.900,00 EUR.

5. Garaža št. 7, na naslovu Kočevska Reka 9a v 
Kočevski Reki, v izmeri 18,90 m2, (po Gurs), k.o.1590 
Kočevska Reka, ident. št. stavbe165, posamezni del 
stavbe št. 7, s celotnim ID znakom 1590-165-7, letnik 
1982, Tablica MO 30224. EI ni potrebna (334. člen 
EZ-1).

a. Ogled garaže: 19. 3. 2015 od 10. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 4.900,00 EUR.
6. Garaža s posameznim delom št. 128, na naslovu 

Ambrožev trg 4, Ljubljana v stavbi št. 367, k.o. 1727 Po-
ljansko predmestje, z ID znakom 1727-367-128, (praz-
no). EI ni potrebna (334. člen EZ-1).

a. Ogled garaže: 18. 3. 2015 od 11. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 6.033,00 EUR.
7. Garaža s posameznim delom št. 127, na naslovu 

Ambrožev trg 4, Ljubljana, v stavbi št. 367, k.o. 1727 Po-
ljansko predmestje, z ID znakom 1727-367-127, (praz-
no). EI ni potrebna (334. člen EZ-1).

a. Ogled garaže: 18. 3. 2015 od 11. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 6.033,00 EUR.
Zemljišča in objekti
1. 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.
2. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1692/11, 

k.o. 2290 Kojsko, celotni ID znak 2290-1692/11-0, v 
izmeri 695 m2.

a. Ogled: (samostojno oziroma po predhodni najavi 
na tel. 01/471-20-83 ga. Soklič).

b. Izklicna cena 12.800,00 EUR.
III. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj boste lah-

ko opravili ob terminih, določenih ob posamezni ne-
premičnini. Na terenu bo dosegljiv Štefančič Vinko, tel. 
05/728-01-20 za stanovanja na območju, Ajdovščine, 
za garaže na Ambroževem trgu v Ljubljani, stanovanje 
v Črnomlju in Kozini, tel. ga. Damjana, 031/675-088, za 
stanovanje v Logatcu, Ljubljani, garaži na Pesarski v 
Ljubljani in Kočevski Reki, Žagar Darko, tel. 051/690-
901, za stanovanja v Slovenski Bistrici je dosegljiv g. Ko-
larić, tel. 02/236-38-11 za stanovanja v Brežicah Danilo 
Lindič, tel. 041/518-408. Za stanovanji v Krškem Andrej 
Molan, tel. 07/499-37-95 in v Novem mestu Srečko 
Pirc, 031/263-943. Glede vprašanj samega poteka javne 
dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-22-13 od 9. 3. 2015 
do 25. 3. 2015, 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.



Stran 352 / Št. 16 / 6. 3. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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

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

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

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

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

5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položi-
ti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun 
Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 
19119-7141998-106000. 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 27. 3. 2015 do 12. ure na naslov naročnika: RS Mi-
nistrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, 
v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, 106. javna 
dražba 30. 3. 2015« s pripisom na hrbtni strani ovojnice 
ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih 
dokumentov:

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

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

c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti 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 institucije v njegovi državi 
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila 
za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne 
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s 
katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, 
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);

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

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

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

g. pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne po-
goje,

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mo-
goče 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 najvišjo 

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 sa-
moupravnih 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 30. 3. 2015 ob 11. uri, v prostorih 
Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a v Av-
ditoriju, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

 Ob-1461/15

Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 
Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi 32. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), 
v povezavi z 21. členom Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14), Odloka o pro-
računu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015 (Uradni 
list RS, št. 6/15) in Načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šmarje  

pri Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 

dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 
matična številka: 5884012000, ID številka za DDV: 
SI31214908.

II. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Po Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročne-

ga plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, 
št. 88/04) so predmet prodaje nezazidana stavbna ze-
mljišča, zelene površine in zemljišča, namenjena za 
gradnjo objektov, ki v naravi predstavljajo površine za 
golf igrišče na vplivnem območju kulturnega spomenika 
(Zadrže – Dvorec Jelšingrad) ter območju spomenika 
oblikovane narave Grajski park v Jelšingradu, na podlagi 
Odloka o razglasitvi naravnih in kulturnih znamenitosti 
ter kulturno zgodovinskih spomenikov na območju Ob-
čine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90) ter na 
podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Obči-
ne Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/92).

Predmet prodaje so:
– stavbna zemljišča – parcele št. 1/3 (219 m²), *2/0 

(1079 m2), 2/5 (725 m²), 2/9 (857 m²), 2/10 (529 m²), 
2/11 (14764 m²), 2/12 (34 m²), 4/1 (1303 m²), 4/8 
(672 m²), 4/10 (2692 m²), *5/0 (129 m²), 5/1 (295 m²), 
5/2 (1197 m²), 6/2 (1284 m²), 6/3 (961 m²), 6/4 (20 m²), 
16/3 (12140 m²), 16/7 (89108 m²), 16/8 (1145 m²), *178 
(108 m2), *179 (350 m2), vse k.o. 1201-Zadrže
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– stavbna zemljišča – parcele št. 116/1 (3729 m²), 
116/2 (1862 m²), 117/0 (2302 m²), 118/1 (4150 m²), 
120/1 (2085 m²), 120/2 (2050 m²), 120/3 (2474 m²), 
121/2 (815 m²), 121/3 (1039 m²), 121/4 (631 m²), 122/1 
(432 m²), 122/10 (5512 m²), 122/3 (3543 m²), 122/4 
(2949 m²), 122/6 (1616 m²), 122/7 (49 m²), 122/8 (376 
m²), 122/9 (3247 m²), 123/2 (4712 m²), 123/4 (2323 
m²), 123/5 (394 m²), 124/2 (5988 m²), 124/3 (2175 m²), 
125/1 (3118 m²), 125/2 (8071 m²), 871/1 (1879) vse k.o. 
1188-Dvor

– stavbna zemljišča – parcele št. 3/1 (14245 m²), 
3/2 (3972 m²), obe k.o. 1202-Senovica

Zemljišča parc. št. 1/3, *2/0, 2/10, 5/1, 6/3, 16/8, 
*178/0 in *179/0, vse k.o. Zadrže in parc. št. 121/3, 
122/6, 122/8, 122/10 in 123/5, vse k.o. Dvor, so vključe-
ne v program priprave občinskega prostorskega načrta 
(OPN) in bodo po sprejemu imele naslednjo namensko 
rabo:

– parcele 1/3, *2, 2/10, 5/1, 6/3, 16/8, 123/5, *178, 
*179 in 121/3, vse k.o. Zadrže bodo po sprejemu OPN 
postale zelene površine;

– parceli 122/6 in 122/10, k.o. Dvor bodo po spre-
jemu OPN delno postali zemljišči namenjeni za gradnjo 
objektov;

– parcela 122/8, k.o. Dvor bo po sprejemu OPN v 
celoti postala zemljišče namenjeno za gradnjo objektov.

Zemljišča parc. št. 4/1, 4/8 in 4/10, vsa k.o. Zadrže 
so trenutno namenjena za izvajanje dejavnosti tenisa. 
V primeru uspešne dražbe, se Občina Šmarje pri Jelšah 
zavezuje, da bo na drugi lokaciji zagotovila nadomestna 
tenis igrišča v roku 2 let kolikor bo bodoči lastnik to zah-
teval. V tem času pa mora novi lastnik zagotoviti prosto 
uporabo tenis igrišč.

Izklicna cena:
Nepremičnine se prodajajo skupaj kot celota po 

izklicni ceni 2.153.490,00 EUR.
Kupčeva zaveza je plačilo morebitnih davčnih bre-

men, izhajajočih iz dejstva odprodaje.
Vse nepremičnine so bremen proste, prodajajo se 

po sitemu videno–kupljeno, prodajalec pa je zemljiško-
knjižni lastnik vseh nepremičnin iz oglaševane prodaje.

III. Najnižji znesek višanja izklicne cene za vse ne-
premičnine skupaj je 5.000 EUR.

IV. Pogoji prodaje
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe se na-

hajajo znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika 
(Zadrže – Dvorec Jelšingrad; EŠD 4632) razglašene na 
podlagi Odloka o razglasitvi naravnih in kulturnih zname-
nitosti ter kulturno zgodovinskih spomenikov na območju 
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90) ter 
območja spomenika oblikovane narave Grajski park v 
Jelšingradu; id. št. 1761, razglašenega na podlagi Od-
loka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje 
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/92).

Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Prodajna pogodba bo sklenjena z najboljšim po-
nudnikom javne dražbe najkasneje v roku 30 dni po 
zaključku javne dražbe.

Če dražitelj z najboljšo ponudbo ne bo podpisal 
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi 
strani, je prodajalka upravičena zadržati njegovo kavcijo, 
ki v takšnem primeru šteje kot ara.

Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od 
dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vpla-
ča na podračun Občine Šmarje pri Jelšah št. 01324-
0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS. Pla-
čana kavcija se všteva v kupnino.

Plačilo celotne kupnine v predhodno predstavlje-
nem roku, je bistvena sestavina te pogodbe. Če kupec 
ne plača kupnine po pogojih javne dražbe (načinu in 
roku) po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba 
za razvezano.

V primeru razveze pogodbe po krivdi kupca je pro-
dajalka upravičena zadržati plačano kavcijo, ki se v 
takšnem primeru šteje za aro.

Za zemljišča, ki imajo status stavbnih zemljišč je 
kupec ob ponujeni kupnini dolžan plačati še davek na 
dodano vrednost, stroške notarske overitve pogodbe in 
strošek vknjižbe lastninske pravice na kupca v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

Prenos lastninske pravice na kupca se bo izvedel 
po plačilu celotne kupnine.

V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 31. 3. 2015, v sejni sobi Ob-

čine Šmarje pri Jelšah, locirani v drugem nadstropju 
sedeža prodajalca, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri 
Jelšah, s pričetkom ob 10. uri.

Vsi kandidati za nakup so se najmanj 1 uro pred 
pričetkom javne dražbe dolžni izkazati z dokazili iz VI. 
točke te objave.

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

pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno priglasi k javni 
dražbi tako, da:

– plača kavcijo in prodajalcu predloži dokazilo o 
njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe iz tega razpisa, pri čemer pa mora biti 
podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če 
ponudnika javne dražbe zastopa pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra v izvirniku, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se na 
javno dražbo kot dražitelj priglaša pravna oseba;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če se kot dražitelj priglasi fizična 
oseba;

– predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši 
od treh mesecev, če se kot dražitelj prijavi samostojni 
podjetnik.

Organizator javne dražbe pred pričetkom le-te pre-
veri in potrdi pravilnost in pravočasnost posameznih 
prijav.

VII. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati 

kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun Obči-
ne Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri 
Upravi za javna plačila RS, z navedbo: »plačilo kavcije 
– javna dražba s pripisom predmeta dražbe«.

Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku vračuna v 
kupnino, ponudnikom, ki na javni dražbi niso uspeli pa 
se kavcija vrne brezobrestno v roku 8 dni po zaključku 
javne dražbe.

Plačano kavcijo prodajalec zadrži v primeru, če 
ponudnik, dražitelj odstopi od javne dražbe ali ne sprej-
me niti izklicne cene. Prodajalec je upravičen zadržati 
vplačano kavcijo tudi v primeru, če pride do razveze 
prodajne pogodbe po krivdi kupca.

VIII. Dodatne informacije: dodatne informacije o po-
gojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih 
nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin dobi-
jo vsi interesenti na Občini Šmarje pri Jelšah pri kontak-
tni osebi, mag. Zinki Berk oziroma na tel. 03/81-71-622.

IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija Iahko 
s soglasjem župana postopek prodaje ustavi vse do 
sklenitve prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti. V takšnem primeru je pro-
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dajalka dolžna vrniti vsem potencialnim ponudnikom 
vplačano kavcijo, brezobrestno.

X. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvar-

nem premoženju države in samoupravnih Iokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14).

Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na 
spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah – www.smarje.si.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 478-24/2014-3 Ob-1462/15

Občina Mirna Peč, Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna 
Peč, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/11, 24/13 in 10/14) in Odloka o proračunu Občine 
Mirna Peč za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14), ob-
javlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Obči-
na Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, matična šte-
vilka 1357816000, ID za DDV SI 57621594, tel. 
07/39-36-100.

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

Predmet prodaje je stavbno zemljišče v Srednjem 
Globodolu, parc. št. 2655/2, v izmeri 216 m2, k.o. 1449 
– Globodol. Preko zemljišča poteka javna kanalizacija, 
zato bo ob prodaji novi lastnik sklenil služnostno pravico 
dostopa, obratovanja, vzdrževanja, izvajanje nadzora in 
popravila v korist Občine Mirna Peč.

Izklicna cena zemljišča znaša 3.000,00 EUR in ne 
vključuje pripadajočega 22% DDV.

Najnižji znesek višanja je 300 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za 

katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri raz-
polaganju s stvarnim premoženjem Občine Mirna Peč 
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

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

Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po skleni-
tvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina prodajne 
pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na 
določen način in v določenem roku po sklenjeni pro-
dajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, 
prodajalec pa vplačano varščino zadrži

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

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na račun TRR občine pri 

UJP Novo mesto št. 01370-0100015628; sklic na šte-
vilko odobritve: 11 76694-7221002-242014, BIC KODA 
BSLJSI2X, za parc.št. 2655/2, k.o. 1499 – GLOBODOL, 
v 15 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v en-
kratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino.

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

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v torek, 24. marca 2015, 

v sejni sobi Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, z 
začetkom ob 9. uri.

Dražitelji se bodo morali 10 min. pred začetkom 
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

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

pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno 
prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem 
plačilu;

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

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

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

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

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

Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in 
pravočasne prijave.

8. Višina varščine: dražitelji morajo do začetka jav-
ne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene 
(300,00 EUR), na račun TRR občine pri UJP Novo me-
sto št. 01370-0100015628; sklic na številko odobritve: 
11 76694-7221002-242014, BIC KODA BSLJSI2X, za 
parc.št. 2655/2, k.o. 1449 – GLOBODOL, z navedbo 
namena nakazila: Javna dražba, in sicer do vključno 
23. marca 2015 (en dan pred dražbo) do 12. ure.

9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše infor-
macije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o 
predmetnem zemljišču in informacije za ogled zemljišča 
dobijo interesenti na Občini Mirna Peč, kontaktna oseba 
je Irena Jerič (07/39-36-108).

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–ku-

pljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo 
nepremičnine.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

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

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

Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne 
dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Obči-
ne Mirna Peč v skladu z Zakonom o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 32. 
in 33. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti.

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez 
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odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se draži-
teljem vrne vplačano varščino brez obresti.

Vplačana varščina se v roku 30 dni vrne tudi vsem 
dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Občine Mirna Peč http://www.mirnapec.si.

Občina Mirna Peč

Št. 478-15/2015-2308-1 Ob-1479/15

Občina Kočevje na podlagi 21. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-
-1G in 50/14) in 30. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Občinskega 
letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Kočevje za leto 2015, razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti

1 – Predmet prodaje:
I. Stavbna zemljišča (Sklop I)
a) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo ko-

munalno neopremljena nezazidana stavbna zemljišča.
Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen 

tudi 22% davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri 
prodaji stavbnih zemljišč so po posameznih parcelah 
oziroma skupinah parcel naslednje:

1. parcela št. 246/21 (834 m2), k.o. 1580 – Onek.
Izklicna cena: 13.227,24 EUR, z vključenim 22% 

DDV.
2. parcela št. 246/25 (1126 m2), k.o. 1580 – Onek.
Izklicna cena: 17.858,36 EUR, z vključenim 22% 

DDV.
3. parcela št. 246/27 (865 m2), k.o. 1580 – Onek.
Izklicna cena: 13.718,90 EUR, z vključenim 22% 

DDV.
4. parcela št. 246/29 (569 m2), k.o. 1580 – Onek.
Izklicna cena: 9.024,34, z vključenim 22% DDV.
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-

čevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje (Uradni list RS, 
št. 52/01) so predmetne parcele opredeljene v enoti 
urejanja prostora P4/S8- poselitveno območje naselja 
Mačkovec, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. 
Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziro-
ma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so 
razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 
z dne 11. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 
–UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/2002, 8/2003) izdala Občina Kočevje 
za namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je 
objavljena na portalu Občine Kočevje, www.kocevje.si.

5. parcela št. 2073/24 (455 m2) in 2073/25 (148 m²), 
(obe) k.o. 1577 – Kočevje – skupaj 603 m² (parceli se 
prodajata skupaj).

Izklicna cena: 16.184,52 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

6. parcela št. 2073/26 (853 m2), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 22.894,52 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

7. parceli št. 2073/28 (314 m2) in 2081/31 (468 m²), 
k.o. 1577–Kočevje – skupaj 782 m².

Izklicna cena: 17.172,72 EUR z vključenim 22% 
DDV.

V Odloku o PUP za JZ del ureditvenega območja 
mesta Kočevje za del planske celote P5 (Uradni list 

RS, št. 23/91) in Odloku o ugotovitvi skladnosti PIA s 
spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-2000 
in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje 
za obdobje 1986 do 1990, dopolnjenega v letu 1999 
ter Strokovnih podlag s področja varovanja naravne in 
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 71/00) – (v na-
daljevanju PUP) so predmetne parcele opredeljene v 
enoti urejanja prostora P5/S8- primarno stanovanjske 
dejavnosti, katero je namenjeno stanovanjski dejavno-
sti in spremljajoči objekti in naprave. Na delu parcel 
št. 2073/28 in 2081/31, (obe) k.o. 1577 – Kočevje velja 
prepoved stanovanjske gradnje – območje P5/Z3- zele-
ne površine, na delu parcel št. 2073/28 in 2081/31, (obe) 
k.o. 1577 – Kočevje poteka podzemni vod javnega vo-
dovodnega sistema – omrežja (gradnja možna ob pogo-
jih upravljavca – Hydrovod d.d.) in na vseh parcela velja 
fiktivna omejitev gradnje zaradi poteka elektrokoridorja 
(elektro vod je v podzemni cevni izvedbi) – varovalni 
pas 1 m na vsako stran voda. Podrobnejša merila in 
pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del 
na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske in-
formacije št. 478-4/2015-2302-2 z dne 23. 2. 2015, ki jo 
je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –UrPB2) in 80. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh 
nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu 
Občine Kočevje, www.kocevje.si. Nepremičnine parc. 
št. 2073/24, 2073/25, 2073/26 in 2073/28, (vse) k.o. 
1577 – Kočevje so obremenjene s stvarno služnostjo v 
korist podjetja Elektro Ljubljana.

b) Parcele (stavbna zemljišča), ki predstavljajo ko-
munalno opremljena nezazidana stavbna zemljišča.

Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen 
tudi 22% davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri 
prodaji stavbnih zemljišč so po posameznih parcelah 
naslednje oziroma skupinah parcel naslednje:

8. parcela št. 93/30 (902 m2), k.o. 1575 – Stara 
Cerkev.

Izklicna cena 22.008,80 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-
čevsko polje PUP (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 65/03) je predmetna parcela opredeljena v enoti 
urejanja prostora P2/S4 – poselitveno območje naselja 
Gorenje, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. 
Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziro-
ma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so 
razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-2302 
z dne 11. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 
– UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za 
namen prodaje te nepremičnine na javni dražbi, in je 
objavljena na portalu Občine Kočevje, www.kocevje.si 
Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo v 
korist podjetja Elektro Ljubljana.

9. parcela št. 18/6 (1072 m2), k.o. 1590 – Kočevska 
Reka.

Izklicna cena: 12.000,00 EUR z vključenim 22% 
DDV

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za na-
selje Kočevska Reka (Uradni list RS, št. 42/94) je pred-
metna parcela opredeljene v enoti urejanja prostora 
P7/S7 – poselitveno območje naselja cona E, katero je 
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namenjeno stanovanjski dejavnosti. Podrobnejša merila 
in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih 
del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske 
informacije št. 351-1/20133-2302 z dne 11. 4. 2013, ki jo 
je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje te ne-
premičnine na javni dražbi, in je objavljena na portalu 
Občine Kočevje, www.kocevje.si.

10. parcela št. 541/3 (117 m2) in 541/4 (494 m2), 
(obe) k.o. 1574 – Koblarji – skupaj 611 m² (parceli se 
prodajata skupaj).

Izklicna cena: 14.162,98 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-
čevsko polje PUP (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 65/03) je predmetna parcela opredeljena v enoti 
urejanja prostora P2/S10 – poselitveno območje naselja 
Koblarji, katero je namenjeno stanovanjski dejavnosti. 
Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov ozi-
roma izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa 
so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-1/20133-
2302 z dne 17. 4. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina 
Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na javni 
dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje, www.
kocevje.si.

11. parcela št. 259/26 (389 m2), 253/1 (827 m2) in 
259/33 (20 m²), (vse) k.o. 1578 – Željne – skupaj 1236 
m² (parcele se prodajajo skupaj).

Izklicna cena: 21.960,00 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-
čevsko polje PUP (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 65/03) so predmetne parcele opredeljena v enoti 
urejanja prostora P4/S3 – poselitveno območje nase-
lja Spodnji Cvišlerji, katero je namenjeno stanovanj-
ski dejavnosti. Podrobnejša merila in pogoji za gradnjo 
objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in 
objektih pa so razvidna iz Lokacijske informacije št. 351-
1/20133-2302 z dne 17. 4. 2013, ki jo je na podlagi 
179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala 
Občina Kočevje za namen prodaje teh nepremičnin na 
javni dražbi, in je objavljena na portalu Občine Kočevje, 
www.kocevje.si.

12. parcele št. *151/3 (61 m2), 3201/0 (209 m2), 
3202/0 (90 m2), 3203/0 (111 m2), 3204/0 (177 m2), k.o. 
1591 – Novi Lazi – skupaj 648 m² (parcele se prodajajo 
skupaj).

Izklicna cena: 9.000,00 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za KS 
Kočevska Reka (PUP 3) v Občini Kočevje (Uradni list, 
RS, št. 52/01) so predmetne parcele št. *151/3, 3201/0, 
3202/0, 3203/0 in 3204/0 (vse) k.o. 1591 – Novi Lazi 
opredeljene v enoti urejanja prostora P7/S3 – kjer je 
dovoljena nadomestna gradnja in novogradnja stano-
vanjskih objektov in poslovno – stanovanjskih objektov 

do (K)+P+M ter pomožni in enostavni objekti za lastne 
potrebe – za glavnim objektom. Podrobnejša merila in 
pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del 
na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske 
informacije št. 351-01/2013-2302 z dne 8. 5. 2013, ki jo 
je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh 
nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu 
Občine Kočevje, www.kocevje.si.

13. parceli št. 58/5 (475 m2), 328/4 (128 m2), k.o. 
1569 – Polom – skupaj 603 m² (parceli se prodajata 
skupaj).

Izklicna cena: 8.000,00 EUR, z vključenim 22% 
DDV-jem.

14. parcela št. 58/7 (615 m2), k.o. 1569 – Polom.
Izklicna cena: 8.000,00 EUR, z vključenim 22% 

DDV-jem.
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-

čevski Rog (PUP 1) v Občini Kočevje (Uradni list, RS 
52/2001) so predmetne parcele št. 58/5, 328/4 in 58/7 
(vse) k.o. 1569 – Polom opredeljene v enoti urejanja 
prostora P1/S8 – kjer je dovoljena novogradnja in nado-
mestna gradnja stanovanjskih objektov do gabarita (K) 
+P+ M in novogradnja in nadomestna gradnja objektov 
za potrebe kmetijske dejavnosti do gabarita P+M. Po-
drobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov oziroma 
izvajanje drugih del na zemljiščih in objektih pa so raz-
vidna iz Lokacijske informacije št. 351-01/2013-2302 z 
dne 16. 5. 2013, ki jo je na podlagi 179. člena Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 
– UrPB2) in 80. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za 
namen prodaje teh nepremičnin na javni dražbi, in je 
objavljena na portalu Občine Kočevje www.kocevje.si.

15. parcela št. 2477/3 (1277 m2), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 24.000,00 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

16. parcela št. 2477/4 (1252 m2), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 22.000,00 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

17. parcela št. 2477/5 (1242 m2), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 26.000,00 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

18. parcela št. 2477/6 (1259 m2), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 22.000,00 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

19. parceli št. 2477/7 (963 m2), k.o. 1577 – Kočevje, 
278/28 (589 m2), k.o. 1578 – Željne – skupaj 1552 m² 
(parceli se prodajata skupaj).

Izklicna cena: 22.000,00 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-
čevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list, 
RS 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 65/03) so predmetne parcele opredeljene v enoti 
urejanja prostora P4/S3, poselitvenega območja Spodnji 
Cvišlerji – kjer je dovoljena novogradnja stanovanjskih 
objektov in stanovanjskih objektov z delavnico (z ekolo-
ško neoporečno delavnico brez prekomernih emisij hru-
pa) ob upoštevanju elektrokoridorja, objekti za kmetijske 
dejavnosti, dozidave in nadzidave ter pomožni objekti: 
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shrambe, drvarnice, garaže, manjši objekti za rejo živa-
li – kot samostojni objekti ali kot dozidave (postavitev 
dovoljena za glavnim objektom). Podrobnejša merila in 
pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del 
na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske in-
formacije št. 351-01/2013-2302 z dne 26. 7. 2013, ki jo 
je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh 
nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu 
Občine Kočevje, www.kocevje.si.

20. parcela št. 845/8 (1133 m²), k.o. 1575 – Stara 
Cerkev.

Izklicna cena: 28.000,00 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Ko-
čevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list, 
RS 64/95) in Odloku o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Kočevsko Polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 65/03) so predmetne parcele opredeljene v enoti 
urejanja prostora 2A/S4, poselitvenega območja nase-
lja Breg – kjer so dovoljene novogradnje stanovanjskih 
objektov z mirno poslovno dejavnostjo v pritličju, objek-
ti za kmetijske dejavnosti, poslovni objekti z mirno in 
ekološko neoporečno dejavnostjo brez emisij hrupa, 
pomožni objekti za lastne potrebe. Podrobnejša merila 
in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih 
del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske 
informacije št. 351-01/2013-2302 z dne 26. 7. 2013, ki jo 
je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 80. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03) izdala Občina Kočevje za namen prodaje teh 
nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na portalu 
Občine Kočevje, www.kocevje.si.

Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine (sklop I) – 
stavbna zemljišča:

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba 
v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše 
pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali 
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne 
podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik 
zadrži njegovo varščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora 
plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 
dni od izdaje računa, in sicer na račun Občine Kočevje 
št. 01248 – 0100005213.

Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena se-
stavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje 
pogodbe in zadržanje vplačane varščine).

Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu iz-
ročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis 
lastništva v zemljiško knjigo.

II. Stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II v 
Kočevju, ob lokaciji Trata (sklop II)

Vse parcele (stavbna zemljišča), so opremljene s 
kolektivno komunalno opremo, kar poleg geodetsko ure-
jenih parcel vključuje tudi asfaltno cesto, javno razsve-
tljavo, vodo, elektriko, telekomunikacijski vod (telefon) 
ter meteorno in fekalno kanalizacijo.

Izklicne cene na javni dražbi, v katere je že vključen 
tudi 22% davek na dodano vrednost, ki se plačuje pri 
prodaji stavbnih zemljišč so po posameznih parcelah 
oziroma skupinah parcel naslednje:

21. parcela št. 2204/48 (2886 m²), 2204/50 (14 
m²) in 2205/11 (28 m2), k.o. 1577 – Kočevje – skupaj 
2928 m2 (parcele se prodajajo skupaj).

Izklicna cena: 60.726,72 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

22. parcela št. 2204/51 (3158 m²), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 65.496,92 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

23. parcela št. 2204/52 (2356 m²), 2204/35 (656 m²) 
in 2205/6 (146 m²), k.o. 1577 – Kočevje – skupaj 3158 
m2 (parcele se prodajajo skupaj).

Izklicna cena: 65.496,92 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

24. parcela št. 2204/39 (6393 m²), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 132.590,82 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

25. parcela št. 2204/40 (6594 m²), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 136.759,56 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

26. parcela št. 2204/41 (6079 m²), k.o. 1577 – Ko-
čevje.

Izklicna cena: 126.078,46 EUR, z vključenim 22% 
DDV.

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za SV 
del ureditvenega območja mesta Kočevje za del plan-
ske celote P5 (Uradni list RS, št. 42/94) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora P5/P1, 
poselitveno območje naselja proizvodnje in poslovne 
dejavnosti (skladno z določili kataloga dopustnih po-
segov za posamezno morfološko enoto – priloga), ki je 
namenjeno proizvodni dejavnosti. Podrobnejša merila 
in pogoji za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih 
del na zemljiščih in objektih pa so razvidna iz Lokacijske 
informacije št. 351-01/2013-2302 z dne 1. 8. 2013, ki 
jo je na podlagi 179. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UrPB2) in 
80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02, 8/03) izdala Občina Kočevje za namen pro-
daje teh nepremičnin na javni dražbi, in je objavljena na 
portalu Občine Kočevje, www.kocevje.si. Nepremičnina 
parc. št. 2204/48, k.o. 1577 – Kočevje je obremenjena 
s stvarno služnostjo.

Namen pogodbe, pogoji za sodelovanje na javni 
dražbi, pogodbene omejitve, sklenitev pogodbe in pla-
čilo kupnine za stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) 
LIK II v Kočevju ob lokaciji Trata (sklop II)

Subjekti, ki lahko sodelujejo na javni dražbi za 
stavbna zemljišča v poslovni coni (PC) LIK II v Kočev-
ju ob lokaciji Trata (sklop II) in sklenejo kupoprodajno 
pogodbo, so vsi gospodarski subjekti – gospodarske 
družbe in samostojni podjetniki, javna podjetja, zadruge 
ali drugi subjekti, ki lahko v skladu z zakonodajo opra-
vljajo gospodarsko dejavnost, kakor jo definira 6. člen 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), z namenom 
da organizirajo podjetniško dejavnost in redno opravljajo 
gospodarske posle.

Namen pogodbe o prodaji parcel – stavbnih ze-
mljišč je, da občina omogoči gospodarskim subjektom 
– gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, 
javnim podjetjem, zadrugam ali drugim subjektom, ki 
lahko v skladu z zakonodajo opravljajo gospodarsko de-
javnost, kakor jo definira 6. člen ZGD-1, da organizirajo 
podjetniško dejavnost in redno opravljajo gospodarske 
posle, s čimer pripomorejo k razvoju Občine Kočevje. 
Kupci bodo postali izključni lastniki kupljenih nepre-
mičnin z nekaterimi omejitvami njihovega nadaljnjega 
razpolaganja za določeno obdobje.

Občina Kočevje si kot prodajalec na podlagi do-
ločbe 5. odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakonika 
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pridržuje pravico, da od kupca (zavezanec), ki bo 
po poplačilu kupnine in izdanem zemljiškoknjižnem 
dovolilu s strani občine pridobil lastninsko pravico, v 
naslednjih 5 letih od sklenitve prodajne pogodbe pod 
določenimi pogoji odkupi nazaj nepremičnino, ki je 
predmet prodajne pogodbe.

Občina Kočevje lahko s pisno izjavo uveljavi od-
kupno pravico, če se alternativno izpolni eden od na-
slednjih pogojev:

– da kupec v roku dveh let od sklenitve pogodbe 
na pristojni upravni enoti ne poda vloge za izdajo grad-
benega dovoljenja,

– da kupec v roku štirih let od sklenitve te pogod-
be ne pridobi pravnomočnega uporabnega dovoljenja.

V primeru uveljavitve odkupne pravice bo obči-
na drugopogodbeni stranki izplačala ceno, plačano 
po tej pogodbi, povečano za uradno ugotovljeno rast 
življenjskih stroškov v RS v tem obdobju (inflacija/de-
flacija) ter povečano za vrednost izboljšav ali zgrajenih 
objektov na tej parceli, koristnih za občino, kakor jo 
bo ugotovil s strani občine izbran cenilec, ki izpolnjuje 
pogoje za opravljanje cenitev državnega in občinske-
ga stvarnega premoženja v skladu s pogoji iz Zakona 
in Uredbe o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti. Odkupna pravica v korist 
občine se vpiše v zemljiško knjigo in ni prenosljiva. Po 
preteku navedenega obdobja bo občina kupcu izdala 
izbrisno dovoljenje, z vpisom katerega bo odkupna 
pravica prenehala.

Pogodbena omejitev je tudi v tem, da se kupec 
parcele – nepremičnine na podlagi določb drugega do 
četrtega odstavka 38. člena Stvarnopravnega zakoni-
ka zavezuje, da v roku 7 let od sklenitve te pogodbe 
ne bo odsvojil te nepremičnine niti je ne bo obremenil 
s stvarnimi pravicami.

V primeru kršitve te določbe je drugopogodbena 
stranka v skladu z zakonom odškodninsko odgovorna 
za morebitno škodo, ki bi s tem nastala občini.

Vzorec prodajne pogodbe lahko vsak interesent 
pridobi kot prilogo k temu razpisu.

Občina Kočevje kot prodajalec bo kupcu po po-
plačilu celotne kupnine izdala zemljiškoknjižno dovo-
lilo, s katerim bo izrecno in nepogojno dovolila vpis 
lastništva navedene nepremičnine v zemljiško knjigo, 
s čimer bo kupec postal lastnik te nepremičnine, ku-
pec pa bo hkrati prodajalcu izročil zemljiškoknjižno 
dovolilo, s katerim bo dovolil vpis odkupne pravice. 
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 
15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše 
pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali 
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj 
ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, občina 
zadrži njegovo varščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora 
plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 
dni od izdaje računa, in sicer na račun Občine Kočev-
je, št. 01248–0100005213.

Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena 
sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni raz-
drtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine).

2 – Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v torek, 24. 3. 2015, v 

sejni sobi Občine Kočevje (1. nadstropje), Ljubljanska 
cesta 26, Kočevje, ob 12. uri.

Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega razpisa 
pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred 
dnevom javne dražbe, tj. vključno do 23. 3. 2015 do 
12. ure, osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj pri-
speti v vložišče priporočeno po pošti.

3 – Ostali pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo 

varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno 
nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, 
če oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora 
položiti varščino za vsako od njih).

Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, 
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva 
javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vra-
čuna v kupnino.

Varščino je potrebno vplačati na podračun prora-
čuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega 
pri UJP Novo Mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varšči-
ne za javno dražbo – nepremičnina (stavbno zemljišče 
– parcelo)«. Vplačnik navede tisto nepremičnino, za 
nakup katere kandidira.

Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti 
do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obve-
znosti do Občine Kočevje (potrdilo občinskega Oddel-
ka za proračun, finance in upravljanje premoženja po 
uradni dolžnosti pridobi komisija, ki vodi javno dražbo), 
sicer na javni dražbi ne morejo sodelovati.

Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki 
lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji 
(državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, 
ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela 
vzajemnosti).

Na javni dražbi kot dražitelji v skladu z 32. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti ne morejo sodelovati cenilec, 
člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z 
njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga 
razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost ce-
nilca ali osebe, ki vodi javno dražbo).

Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na javni dražbi 
sklenil pravni posel (prodajno pogodbo), lahko na dražbi 
zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe pre-
dloži njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom.

Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji 
predložiti naslednje:

– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne osebe na-

vedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov 
prebivališča oziroma sedeža) – fizične osebe morajo 
predložiti fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe 
predložiti izpisek iz sodnega registra, samostojni pod-
jetniki pa priglasitveni list,ki ne sme biti starejši od treh 
mesecev,

– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (stavbno zemljišče – par-

celo), ki jo želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države članice EU 

ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo 
lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike 
Slovenije,

– izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postop-
ku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,

– izjavo o vrsti gospodarske dejavnosti, ki jo name-
ravajo opravljati,

– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne 
dražbe.

Udeleženec na javnem razpisu lahko zgornje po-
datke navede na pripravljenem pomožnem obrazcu, ki 
se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni 
občinski spletni strani, ali na svoji lastni listini.

Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma 
morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne 
dražbe, tj. vključno do 23. 3. 2015 do 12. ure, osebno v 
vložišče ali priporočeno po pošti.
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Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materi-
alno odgovoren. Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim 
se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane 
listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma 
izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.

4 – Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi
Najnižji znesek višanja izklicne cene na javni dražbi 

znaša za:
– za stavbna zemljišča znaša (sklop I): 300,00 EUR,
– za stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK II v 

Kočevju, ob lokaciji Trata (sklop II):1.000,00 EUR.
5 – Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za posame-

zno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 
3. točke tega razpisa,

– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja 
zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležen-
cev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim 
izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je 
bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega 
predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, 
ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je 
bil predmet javne dražbe prodan,

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 
sprejeta nova višja izklicana cena,

– ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne 
osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati 
le do sklenitve zapisnika,

– javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za 

neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6 – Drugo
Pri nakupu stavbnega zemljišča v Poslovni coni 

(PC) LIK II v Kočevju, ob lokaciji Trata (sklop II) vsaka 
stranka nosi svoje notarske stroške overitve pogodbe 
oziroma zemljiškoknjižnega dovolila in stroške zemlji-
škoknjižnega prenosa lastništva nepremičnine.

Pri nakupu ostalih stavbnih zemljišč, notarske stro-
ške overitve pogodbe, davke in stroške zemljiškoknji-
žnega prenosa plača kupec.

Podatki o velikosti oziroma površini stavbnih ze-
mljišč in posameznih delov so takšni kot izhajajo iz 
zemljiškega katastra (stavbna zemljišča) kot relevantne 
(izvorne) uradne evidence in lahko odstopajo od dejan-
skih izmer oziroma površin. Občina Kočevje kot proda-
jalec zgoraj navedenih stavbnih zemljišč ne odgovarja 
za morebitna odstopanja.

Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga 
pooblaščena oseba, lahko s soglasjem župana ustavi 
postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do skle-
nitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem se v takem 
primeru povrnejo izkazani potrebni in upravičeni stroški 
za prevzem razpisne dokumentacije in sodelovanje na 
javni dražbi.

Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremični-
nah je možno pridobiti pri Renati Vidmar, tel. 01/89-38-
252 (vprašanja glede poteka javne dražbe) ali Robertu 
Latinu, tel. 01/89-38-238 (podatki o parcelah, prostor-
skih in ureditvenih pogojih) v času uradnih ur.

Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji nanj niso 
vezani in lahko podajo ustrezne izjave ter dokažejo 
izpolnjevanje pogojev na lastnih listinah) je možno pri-
dobiti na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 
(pritličje – levo), vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob 
sredah od 8. do 16.30.

Besedilo javne dražbe, pomožni obrazec za prijavo 
na javno dražbo in ostala dokumentacija vezana na javni 

razpis (lokacijske informacije) so objavljene na spletni 
strani Občine Kočevje, www.kocevje.si.

Občina Kočevje

 Ob-1508/15

Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na podlagi 
21. Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 50/14), 30. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in sklepa o 
letnem načrtu razpolaganja z zemljišči Občine Tišina 
za leto 2015 Občinskega sveta Občine Tišina, z dne 
10. 2. 2015, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: 
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.

2. Opis predmetov prodaje: predmet javne dražbe 
so naslednje nepremičnine: stavbno zemljišče v k.o. 
Murski Črnci, vl. št. 175: parc. št. 1396/10, v izmeri 
8 01 m2; stanovanje s kletnimi prostori na Tišini št. 4a, 
ID 178.

Po prostorskem planu občine so vse nepremič-
nine opredeljene kot stavbna zemljišča. Zemljišče 
in stanovanje sta v celoti v lasti občine ter bremen 
prosta.

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

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega viša-
nja: Izklicne cene za prodajano premoženje so sle-
deče:

– za parc. št. 1396/10, k.o. Murski Črnci, v izmeri 
8 01 m2; je izklicna cena 11.214,00 €,

– za dvosobno stanovanje in kletne prostore ID 
178, k.o. Tišina, stanovanje-14, v izmeri 48,53 m2, dr-
varnica-8 11,00 m2, klet-9 13,65 m2; je izklicna cena 
25.536,00 €.

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

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

5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna 
kupnino na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izsta-
vljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je 
bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo po-
tekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, v sejni 
sobi, in sicer v sredo, 1. 4. 2015, z začetkom ob 15.30.

7. Višina varščine: dražitelj mora najkasneje do 
30. 3. 2015 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od 
izklicne cene za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil.

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

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

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost 
ogleda predmeta javne dražbe: Ogled nepremičnin 
javne dražbe je možen do ponedeljka, 30. 3. 2015 
po predhodnem dogovoru na občinski upravi občine 
Tišina. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom ne-
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premičnin pokličite na tel. 02/539-17-10, faks 02/539-
17-11, e-pošta: obcina@tisina.si.

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

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

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

– dražitelj mora najpozneje do torka, 31. 3. 2015, do 
14. ure na sedež občinske uprave Občina Tišina, Tišina 
4, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila:

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

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

skega dokumenta,

– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega 
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;

– dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pri-
četkom predložiti:

– fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi identi-
fikacijski dokument,

– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: 
pisno notarsko overjeno pooblastilo.

Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani 
dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo.

Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne po-
godbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe 
razveljavljen, vplačana varščina je zadržana.

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

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

Občina Tišina
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 Ob-1463/15

Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) 
in sklepa Sveta Zavoda Vrtca Kurirček Logatec z dne 
23. 2. 2015, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

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

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 8. 2015.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Kandidati naj pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici na naslov 
Svet zavoda Vrtca Kurirček Logatec, Notranjska cesta 
7A, 1370 Logatec, s pripisom Ne odpiraj – prijava na 
razpis za ravnatelja, v roku 10 dni od objave tega razpi-
sa. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo s priporoče-
no pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.

Kandidati morajo k vlogi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – 

kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, 
mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po za-
četku mandata,

– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobra-
ževanju (dokazilo o delovnih izkušnjah),

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj.
Kandidati bodo pisno obveščeni o imenovanju v 

zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Kurirček Logatec

 Ob-1464/15

Razpisna komisija Zavoda PIP za imenovanje di-
rektorja zavoda, na podlagi 23., 24. in 25. člena statuta 
Zavoda PIP z dne 12. 12. 2003 (zadnja sprememba z 
dne 14. 5. 2007) ter na podlagi 2. člena Pravilnika o po-
stopku imenovanja in razrešitve direktorja Zavoda PIP z 
dne 11. 6. 2004, objavlja razpis za imenovanje

direktorja Zavoda PIP – Pravni in informacijski 
center Maribor.

Besedilo razpisa s pogoji za zasedbo delovnega 
mesta je objavljeno na www.zavodpip.si/razpis.

Zavod PIP

 Ob-1465/15

Svet zavoda Osnovne šole Martina Krpana, Ga-
šperšičeva ulica 10, Ljubljana, je na svoji 9. seji, 19. 2. 
2015, sprejel sklep za razpis delovnega mesta

ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 
57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo: 1. 9. 2015.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 

(dokazila o izobrazbi, najmanj 5 let delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju, nazivu svetnik ali svetova-
lec oziroma najmanj 5 let naziv mentor, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kan-
didat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole 
Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljublja-
na, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/ka mora poleg dokazil o izpolnjevanju 
pogojev k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje, lahko pa tudi kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Martina Krpana  
Ljubljana

 Ob-1476/15

Svet Centra za socialno delo Postojna, razpisuje 
na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) ter 28. člena Statuta 
Centra za socialno delo Postojna in sklepa na 4. redni 
seji sveta zavoda z dne 25. 2. 2015, prosto delovno 
mesto

direktorja/direktorice Centra za socialno delo 
Postojna.

Za direktorja/direktorico centra je lahko po do-
ločilih 34 in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 451/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 
Odl.US U-I-34/98, 36/00 – ZPD-ZC, 127/06 – ZJZP), 
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. 
RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 5/08 – ZUTPG, 73/08 – ZUTPG, 57/12) 
in 29. člena Statuta Centra za socialno delo Postojna, 
ter veljavne sistematizacije, izbran/izbrana kandidat/
kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, izpolnjuje še naslednje:

– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izo-
brazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 
5 let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit iz 
področja socialnega varstva, ter Zakona o upravnem 
postopku ali

Razpisi delovnih mest
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– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena 
Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, 
od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih 
mestih na področju socialnega varstva, opravljen stro-
kovni izpit iz področja socialnega varstva, ter Zakona o 
upravnem postopku in

– da ima opravljen program za vodenje socialno 
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slo-
venije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno 
izobraževanje.

Ne glede na pogoje iz tretje alineje je lahko za 
direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima 
opravljenega programa za vodenje socialno varstvene-
ga zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu 
od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice.

Mandat direktorja/direktorice traja 5 let in začne teči 
po tem, ko bo podano soglasje ustanovitelja k imenova-
nju. Nastop mandata je 1. 10. 2015. Prijave z dokazili o 
izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek opis poklicne 
kariere z morebitnimi referencami pošljejo kandidati/ke 
na naslov: Svet Centra za socialno delo Postojna, Novi 
trg 6, 6230 Postojna, z oznako »Ne odpiraj – razpis za 
direktorja/direktorico«, v roku 15 dni od dneva objave.

Nepopolnih vlog Svet zavoda Centra za socialno 
delo Postojna ne bo obravnaval.

O izbiri bodo kandidati/ ke pisno obveščeni najpo-
zneje v roku 30 dni od zaključka postopka izbire.

Svet Centra za socialno delo Postojna

 Ob-1487/15

Svet zavoda Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja 
Krško, Cesta 4. julija 33, 8270 Krško, na podlagi sklepa 
z dne 24. 2. 2015 razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZP-CP-
-2D).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2015.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 

5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o 
nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-
zenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa 
na naslov Svet zavoda Osnovne šole dr. Mihajla Rosto-
harja, Cesta 4. julija 33, 8270 Krško, s pripisom Prijava 
na razpis ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole  
dr. Mihajla Rostoharja Krško

 Ob-1488/15

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP) ter 34. in 35. člena Statuta Doma upokojencev 

Ptuj ter v skladu s sklepom Sveta Doma upokojencev 
Ptuj, sprejetim na 7. redni seji dne 25. 2. 2015, Svet 
zavoda razpisuje prosto delovno mesto:

direktorja (m/ž) Doma upokojencev Ptuj.
Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, 

določenih z zakonom, izpolnjevati še pogoje, določene 
v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (v nada-
ljevanju ZSV), in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj ali

– višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV in 
20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vod-
stvenih ali vodilnih delovnih mestih na področju social-
nega varstva ali

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge 
družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri in pet 
let delovnih izkušenj,

– opravljen strokovni izpit po ZSV,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvene-

ga zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s 
Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno iz-
obraževanje, oziroma ga je dolžan opraviti v roku 1 leta 
od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat 
preneha na podlagi zakona,

– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kazni-
vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne 
sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot 6 mesecev,

– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti.

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

Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in 
Programom dela Doma upokojencev Ptuj za naslednje 
mandatno obdobje naslovijo kandidati/ke na Svet Doma 
upokojence Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj, z 
oznako “razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj!” v roku 15 
dni od dneva te objave. O izbiri bodo kandidati pisno 
obveščeni v roku, določenim z zakonom.

Svet Doma upokojencev Ptuj

 Ob-1491/15

Svet Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, 
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, razpisuje na podlagi 
16. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list 
RS, št. 110/06 – UPB1), 53.a člena Zakona o organizaci-
ji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Urad-
ni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12) ter 25. in 26. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Treb-
nje (Uradni list RS, št. 109/13) prosto delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za izobraževanje in 
kulturo Trebnje.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splo-
šnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

– univerzitetno izobrazbo,
– pedagoško-andragoško izobrazbo,
– strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja
– in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega naj-

manj tri leta v izobraževanju odraslih.
V vlogi mora kandidat izkazati tudi strokovno po-

znavanje področja dela zavoda ter organizacijske in 
vodstvene sposobnosti.

Direktor CIK Trebnje bo poleg funkcije poslovnega 
in pedagoškega vodenja zavoda opravljal tudi strokov-
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na dela v obsegu in na način, ki se določi s sklepom in v 
skladu z notranjo delitvijo dela in delovnim načrtom CIK 
Trebnje.

Kandidat mora predložiti program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje.

Izbran kandidat bo izbran za dobo 5 let. Predviden 
začetek dela bo 1. 8. 2015.

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja do-
kazila:

– kot dokazilo doseženi izobrazbi kandidat predloži 
fotokopijo diplome,

– kot dokazilo o doseženi pedagoško-andragoški 
izobrazbi in strokovnem izpitu za področje vzgoje in izo-
braževanja kandidat predloži fotokopije ustreznih potrdil,

– kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, 
od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih kandidat 
predloži fotokopijo delovne knjižice ali pisno potrdilo de-
lodajalca oziroma dokazilo,

– potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s 
priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – 
izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski 
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, 
ki ni starejše od 30 dni.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti 
na naslov: Svet zavoda Center za izobraževanje in kul-
turo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, s pripisom 
»Prijava za razpis direktorja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Svet Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

 Ob-1492/15

Svet zavoda Osnovne šole Maksa Durjave Maribor, 
Ruška cesta 15, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 
– ZPCP-2D) razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati/tke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela je 1. september 2015.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za določen čas, 

za čas trajanja 5-letnega mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da 
kandidat/ka ni v kazenskem postopku, s priloženo izjavo, 
da pri kateremkoli drugem sodišču – zunaj kraja prebi-
vališča – zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek) 
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda 
Osnovne šole Maksa Durjave Maribor, Ruška cesta 15, 
2109 Maribor, z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis 
za ravnatelja/ico«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in življenjepis z navedbo 
dosedanjih delovnih izkušenj.

Kandidati v prijavi navedejo naslov e-pošte za ob-
veščanje in pozive za morebitno dopolnitev vlog.

Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena 
v tajništvu šole do 12. ure zadnjega dneva roka.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Maksa Durjave Maribor

Su 040501/2015-3/2 Ob-1493/15

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

2 prosti mesti višjih sodnikov na Višjem sodišču 
v Ljubljani, s predvideno razporeditvijo na kazensko 
pravno področje.

Razpisni pogoji
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna na-

slova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki 
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in 
posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, 
določene v 11. členu Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji.

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

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

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

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

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

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-1495/15

Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) 
in sklepa 8. redne seje Sveta šole Prve gimnazije Mari-
bor z dne 26. 2. 2015, Svet šole Prve gimnazije Maribor, 
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Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF 
in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 8. 2015.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o 
nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v 
kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet šole Prve gimnazije Maribor, Trg gene-
rala Maistra 1, 2000 Maribor, z oznako “Prijava na razpis 
za ravnatelja/ravnateljico”.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis in do-
kazila o vodstvenih izkušnjah.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/e v zakonitem roku.

Prva gimnazija Maribor

 Ob-1502/15

Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, na 
podlagi 35. člena Zakona o zavodih, Svet zavoda Splo-
šne bolnišnice Izola objavlja razpis prostega delovnega 
mesta:

direktor zavoda (m/ž), za mandatno dobo 4 let.
Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovan kan-

didat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali 

medicinske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi or-

ganizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– poleg slovenskega, znanje italijanskega jezika,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov.
Direktor zavoda (m/ž) bo imenovan za mandatno 

dobo 4 let.
Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati pri-

ložiti program dela.
Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju 

pogojev do 6. 4. 2015 na naslov: Splošna bolnišnica 
Izola, Polje 40, 6310 Izola. Pisemske ovojnice prijav 
naj bodo opremljene z oznako »Ne odpiraj – prijava 
na razpis DM direktor zavoda (m/ž)«. Delovno mesto 
se bo z izbranim kandidatom sklenilo za določen čas 
4 let, za obdobje izvrševanje funkcije direktorja zavo-
da (m/ž). Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 
roku 30 dni.

Splošna bolnišnica Izola
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Druge objave

ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – ponudba 
za najem nepremičnine«. Na zadnji strani ovojnice 
mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

V. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v pro-
storih Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, 
Povšetova 5, 1000 Ljubljana, in sicer 27. 3. 2015 ob 
10. uri. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponu-
dnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno 
oddal ponudbo.

VI. Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo izbral 
tisto ponudbo, ki bo prejela najvišje število točk po 
navedenih merilih. Merila za izbor najugodnejšega 
ponudnika so:

– cena najbolj prodajanih artiklov/mesec 60% = 
60 točk,

– število lastnih trgovin z maloprodajo ter obseg 
prodaje v njih 20% = 20 točk,

– reference 20% = 20 točk.
V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo 

naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k od-
daji nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo 
največ do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za 
oddajo nove ponudbe. Če tudi v tem primeru naroč-
nik ne bo mogel izbrati najugodnejšega ponudnika 
bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna 
pogajanja. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega 
ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 10 dneh od 
datuma odpiranja ponudb.

Pogodba za izvajanje prodaje zaprtim osebam bo 
z izbranim izvajalcem sklenjena za dobo enega leta, to 
je predvidoma od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016.

Ministrstvo za pravosodje  
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana

Št. 023-2/2015/1 Ob-1512/15

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-
klošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, objavlja na pod-
lagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/13) in 35. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)

javno zbiranje ponudb
za prodajo petnajstih rabljenih vozil

1. Predmet objave: predmet javnega zbiranja po-
nudb je prodaja petnajstih rabljenih službenih vozil 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-
klošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: pro-
dajalec). Podatki o vozilih, ki so predmet prodaje, so 
navedeni v Prilogi 1. Vsa vozila so v voznem stanju 
in registrirana.

2. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani ponudnik lahko obrazce, na kate-

rih bo podal ponudbo, brezplačno pridobi do roka za 
oddajo ponudb v poslovnem času prodajalca, in sicer:

– osebno v tiskani obliki na naslovu sedeža na-
jemodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, 
glavna pisarna (soba št. 51/pritličje) ali

Št. 3502-37/2015 Ob-1525/15

Popravek

V javnem zbiranju ponudb za oddajo začasnih 
prodajnih mest v najem 2015, naročnika Občine Izo-
la, št. 3502-37/2015, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 11/15, z dne 20. 2. 2015, se besedilo v točki II. Pred-
met oddaje spremeni tako, da pravilno glasi: Vsak posa-
mezni predmet oddaje pod točkami 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 
2D in 3C se odda v najem za čas od 1. 5. 2015 do 30. 4. 
2017, prodajna mesta pod točkami 3A in 3B se oddajo v 
najem za obdobje od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015. Prodajno 
mesto pod točko 4A se odda v najem za obdobje od 1. 4. 
2015 do 31. 3. 2018.

Občina Izola

 Ob-1507/15

Javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem

I. Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljub-
ljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10) ter 35. do 39. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) vabi 
ponudnike da podajo svojo pisno ponudbo za najem 
prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z meša-
nim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov 
zaprtih oseb.

II. Predmet najema je poslovni prostor v delu stavbe 
št. 67, na zemljišču parc. št. 21/11, k.o. Poljansko pred-
mestje. Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravlja-
lec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje 
kazenskih sankcij. Višina mesečnega najema pokriva 
obratovalne stroške (električna energija, voda in odvoz 
smeti) in znaša 210,00 EUR.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za najem pro-
stora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim 
blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov 
zaprtih oseb po pogojih, ki so navedeni v razpisni do-
kumentaciji za javno zbiranje ponudb za oddajo nepre-
mičnine v najem.

III. Razpisna dokumentacija je na voljo pri pravoso-
dnem policistu na vhodu v Zavod za prestajanje kazni 
zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana, vsak delovni 
dan od 6. 3. 2015 do 25. 3. 2015. Dokumentacija je 
brezplačna.

Dodatna pojasnila je mogoče dobiti pri Nevenki 
Tomšič, tel. 01/300-55-39 ali na e–mail: nevenka.tom-
sic@gov.si. Ogled prostora, ki je predmet najema je 
možen vsak delovni dan med 8.30 in 12.30, po predho-
dnem dogovoru.

IV. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele 
v zaprtih ovojnicah na naslov: Zavod za prestajanje 
kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, 
do vključno 25. 3. 2015 do 24. ure. Na sprednji strani 
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– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči 
prodajalcu na e-naslov: vojko.breznik@zzzs.si in v ve-
dnost jurij.ahacic@zzzs.si.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja rabljenih vozil 
bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe. Na 
vozilih, ki so predmet prodaje, ne obstoji predkupna 
pravica. Vsa vozila se prodajajo po načelu »videno–
kupljeno«.

4. Ogled vozil: ogled vozil je mogoč le po pred-
hodni najavi po telefonu ali elektronski pošti kontaktni 
osebi prodajalca. Kontaktne osebe za ogled vozil so 
navedene v Prilogi 1 te objave.

5. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 23. 3. 2015, 

do 10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdra-

vstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 
1000 Ljubljana, ali

– osebno na naslovu najemodajalca, pritličje, 
glavna pisarna, soba 51.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovoj-
nici s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba – Prodaja vozil 
2015«.

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do na-
vedenega datuma in ure prispele na naslov prodajal-
ca. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 30 dni od 
datuma objave postopka javnega zbiranja ponudb v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

6. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednjo po-

nudbeno dokumentacijo:
– obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1), izpol-

njen in podpisan s strani ponudnika.
– obrazec Ponudba (Obrazec 2), izpolnjen in pod-

pisan s strani ponudnika.
7. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje po-

nudb bo v ponedeljek, 23. 3. 2015, ob 11. uri, na se-
dežu prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna 
soba 231/II (II. nadstropje).

8. Višina kupnine in merilo za izbor

Ponudnik v obrazcu Ponudba (Obrazec 2), ki je se-
stavni del ponudbe, navede ponudbeno višino kupnine v 
evrih z vključenim DDV za posamezno vozilo.

Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponud-
bene cene, ki bodo enake ali višje od izhodiščne vredno-
sti vozil, ki so navedene v Prilogi 1.

Merilo za izbor kupca je ponujena kupnina v evrih 
z DDV. Posamezno vozilo bo prodano kupcu, ki bo po-
nudil enako ali višjo kupnino od izhodiščne vrednosti v 
Prilogi 1 in ki bo najvišja izmed ponujenih kupnin za to 
vozilo. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo 
enako najvišjo kupnino, se bo vozilo prodalo kupcu, 
ki bo izmed ponudnikov v dodatnih pogajanjih ponudil 
najvišjo kupnino.

Prodajalec si pridržuje pravico, da vozila ne proda, 
če najvišja ponujena kupnina ne doseže izhodiščne vre-
dnosti ter ponovi postopek odprodaje.

Prodajalec bo vse ponudnike najkasneje v 15 dneh 
po opravljeni izbiri, obvestil o ceni, za katero je vozilo 
prodal.

9. Sklepanje kupoprodajne prodajne pogodbe: z iz-
branim ponudnikom se bo sklenila kupoprodajna pogod-
ba najkasneje v roku 15 dni po roku za oddajo ponudb.

10. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna celotno kupnino v enkratnem zne-

sku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer 
v roku največ 8 dni od izstavitve računa. V primeru, da 
je kupec proračunski porabnik, je rok plačila 30 dni od 
izstavitve računa.

Izročitev vozila in prenos lastninske pravice na kupca 
se izvrši po celotnem plačilu kupnine in vračilu podpisa-
nega izvoda kupoprodajne pogodbe s strani kupca. Vse 
morebitne stroške in takse v zvezi s prenosom lastništva 
nosi kupec. Kupec je dolžan odpeljati kupljeno vozilo naj-
kasneje v treh po celotnem plačilu kupnine.

11. Ustavitev postopka: prodajalec lahko postopek 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost 
prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponud-
nikom, je izključena.

12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo 
postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije: 
Jure Ahačič, 01/30-77-503, 041/722-608, jurij.ahacic@
zzzs.si.
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Na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni 
list RS, št. 53/07) in v zvezi z Uredbo o določitvi dogod-
kov, ob katerih se v letu 2016 izdajo priložnostni kovanci 
(Uradni list RS, št. 5/15), razpisuje Banka Slovenije

javni, anonimni natečaj
za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih 

kovancev (2016)
V letu 2016 bodo izdani priložnostni kovanci za za-

znamovanje dogodkov:
– 25. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije 

(projekt 1) in
– 150. obletnice Rdečega križa na Slovenskem 

(projekt 2).
Rok za oddajo idejnih osnutkov za priložnostne ko-

vance za oba dogodka/projekta je ponedeljek, 13. aprila 
2015. Za idejne osnutke, poslane po pošti, velja datum 
poštnega žiga.

Udeleženci dobijo natečajno gradivo na spletni stra-
ni Banke Slovenije, www.bsi.si (Razpisi) ali na naslovu: 
Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana 
(osebno v vložišču oziroma po pošti), informacije pa na 
e-naslovu: zdenka.plesko@bsi.si.

Idejne osnutke posredujejo udeleženci natečaja 
osebno ali po pošti na naslov: Banka Slovenije, Goto-
vinsko poslovanje, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, 
v zaprti pošiljki, označeni le s šifro avtorja in s pripisom 
»Natečaj: PK – projekt 1« oziroma »Natečaj: PK – pro-
jekt 2«.

Prejete idejne osnutke bo pregledala Komisija za 
izdajo priložnostnih kovancev (sestav je naveden v na-
tečajnem gradivu), ki bo izbrala najustreznejše osnutke 
oblikovnih rešitev za kovanje priložnostnih kovancev v 
15 dneh po zaključku natečajnega roka. Za vsak projekt 
bo določila tri odkupe v višini: 1. odkup – 3.000 evrov, 
2. odkup – 1.500 evrov in 3. odkup – 1.000 evrov. O 
rezultatih natečaja bodo udeleženci pisno obveščeni v 
15 dneh po izbiri.

Banka Slovenije  
Evrosistem

Št. 35280-4/2015 Ob-1529/15

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Bovec (Urad-
ni list RS, št. 72/06, 98/10) in skladno z 20., 22., 28. 
in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-
-1I) ter 35. in 36. členom Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) Občina Bovec 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora »Hotel Šola«
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Obči-

na Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, matična 
številka: 5881498000, davčna številka: SI36828866, tel. 
05/384190, faks 05/384-19-15, e-mail: obcina.tajnik@
bovec.si.

II. Opis predmeta najema
V najem se oddaja objekt »Hotel Šola«, Log pod 

Mangartom 64, s pripadajočim funkcionalnim zemlji-
ščem, stoječ na parc. št. 89/5, k.o. Log pod Mangartom, 
v izmeri poslovna stavba 184 m2 in dvorišče 776 m2. 
Objekt »Hotel Šola« se nahaja v naselju Log pod Man-
gartom, tik ob državni cesti in ima urejen dostop do 

objekta z lastnimi parkirišči. Objekt ima klet, pritličje, 
2 nadstropji in mansardo, s skupno 854,75 m2 neto 
površine.

Objekt ima uporabno dovoljenje št. 351-270/2008 
z dne 5. 3. 2009 za opravljanje hotelske dejavnosti 
ter energetsko izkaznico št. 2014-50-28-31, veljavno 
do 9. 6. 2024.

III. Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne po-
godbe. Najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 
15 dni po izbiri najemnika. Če izbrani najemnik ne 
podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je 
odstopil od ponudbe. Najemodajalec lahko v takem 
primeru sklene pogodbo z drugim interesentom za 
najem. Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let 
od dneva podpisa pogodbe. Prednost pri najemu ima-
jo potencialni kupci hotela – najemniki, ki bodo podali 
ekonomsko realno utemeljeno namero za kasnejši 
nakup nepremičnine.

IV. Izhodiščna cena najemnina: izhodiščna (izklic-
na) najemnina za nepremičnino, ki je predmet javne 
ponudbe je 1300 €/mesec, vendar se za najugodnej-
šega ponudnika šteje tisti, ki ob izpolnjevanju ostalih 
pogojev ponudi najvišji znesek najemnine. Najemoda-
jalec in najemnik se lahko dogovorita, da se v primeru 
investicijskih vlaganj le-ta štejejo kot plačilo najemni-
ne. Poleg najemnine je najemnik dolžan poravnavati 
mesečne stroške poslovanja (telekomunikacije, ko-
munalne storitve, električna energija, zavarovanje in 
drugi stroški povezani s poslovanjem).

V. Rok za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali oddajo v 

zaprti ovojnici na naslov Občina Bovec, Trg golobar-
skih žrtev 8, 5230 Bovec, s pripisom »Javna ponudba 
za najem objekta Hotel Šola – Ne odpiraj!«. Na zadnji 
strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov po-
nudnika. Ponudbe morajo prispeti na Občino Bovec 
do 24. 3. 2015 do 14. ure.

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku 
(nepravočasne ponudbe) in nepravilno označene po-
nudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo po-
stopka, izločila in o tem obvestila ponudnika.

VI. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb ne bo 
javno. Strokovna komisija bo pred obravnavo prispe-
lih ponudb preverila ali so bile ponudbe pravočasne 
in popolne. Strokovna komisija bo ponudbe, ki bodo 
prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe) 
ali pravočasne vendar nepopolne, izločila iz postopka 
in o tem obvestila ponudnike.

VII. Protikorupcijska klavzula: najemodajalec bo 
iz postopka izbire izločil ponudnika, pri katerem ob-
staja utemeljen sum, da je ponudnik ali druga oseba 
v njegovem imenu, delavcu najemodajalca ali drugi 
osebi, ki lahko vpliva na odločitev najemodajalca v po-
stopku oddaje premoženja v najem, obljubil, ponudil, 
ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) 
korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, deja-
nje ali odločitev najemodajalca objekta glede ponudbe 
pred, med ali po izbiri ponudnika. V zvezi z navedenim 
se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in prepre-
čevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).

VIII. Drugi pogoji za najem:
a.) opravljanje gostinske in prenočitvene dejav-

nosti ter aktivnosti povezanih s turizmom, razvoj zim-
skega in letnega turizma;

b) odprtost hotela skozi vse leto;
c) ob podpisu pogodbe plačilo najemnine za 

24 mesecev vnaprej;
d) v primeru prodaje hotela izpraznitev v roku 

3 mesecev;
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e) zagotovitev, da imajo prednost pri zaposlitvi osebe 
iz lokalnega okolja;

f) najemojemalec najete nepremičnine ne sme odda-
jati v podnajem. Vsa dela na najeti nepremičnini vrši naje-
mojemalec v dogovoru z najemodajalcem. Nepremičnina 
se najema po načelu »videno–najeto«.

IX. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora poleg navedbe imena oziroma 

firme in naslova ponudnika, predmeta ponudbe vsebo-
vati še:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, 
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe;

– davčno številko oziroma ID številko za DDV in kon-
taktno telefonsko številko;

– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih v Repu-
bliki Sloveniji;

– izjavo, da je ponudnik seznanjen in da se strinja s 
pogoji in navedbami v razpisu javnega zbiranja ponudb 
za najem poslovnega prostora »Hotel Šola«;

– kratek program dela oziroma aktivnosti za prvi dve 
leti najema.

X. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
– višina ponujene najemnine (relevantna je meseč-

na vrednost najemnine, razvidna iz ponudbe brez DDV) 
– upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno ob 
izpolnjevanju pogojev iz točke 8.

O odpiranju ponudb bo sestavljen zapisnik skladno 
z 38. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Zapisnik podpišejo čla-
ni strokovne komisije.

Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s skle-
pom o izbiri najkasneje v 8 dneh po odpiranju ponudb. 
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo izpolnjeval vse z razpisom 
določene pogoje

Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo s 
ponudnikom, ki ponudi najbolj sprejemljive pogoje, je 
izključna pravica župana. Občina lahko brez kakršnekoli 
odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne da 
bi za to navedla razloge.

Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi.
Podrobnejše informacije dobite pri tajnici občinske 

uprave, Patriciji Muršič, e-pošta: obcina.tajnik@bovec.si, 
tel. 05/38-41-911 ali 051/361-108.

Občina Bovec

 Ob-1481/15

Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodi-
šča v Slovenj Gradcu, opr. št. St 1070/2010 z dne 18. 12. 
2014 in v skladu s 335. členom ZFPPIPP, stečajni upra-
vitelj stečajnega dolžnika Prevent Global d.d., Kidričeva 
ulica 6, 2380 Slovenj Gradec, vabi k

nezavezujočemu zbiranju ponudb
za prodajo dela premoženja  

(I. javni razpis)
Predmet prodaje
– Blagovne znamke Prevent Global
– št. Z – 8980033
– št. Z – 200870344
– št. Z – 8881075
– št. Z – 8980034
– št. Z – 200870343
– št. Z – 200870345
– št. 542732.
Prepoved sklenitve pogodbe
Stečajni upravitelj ne sme skleniti pogodbe o prodaji 

premoženja z osebami, ki so določene v prvem odstav-
ku 337. člena ZFPPIPP. Kupec mora pred sklenitvijo 

pogodbe dati pisno izjavo, da ni ovir iz prvega odstavka 
337. člena ZFPPIPP.

Navedena omejitev se ne uporablja za prodajo kup-
cu, ki uveljavlja zakonito predkupno pravico.

Sklenitev pogodbe
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prednostno 

obravnavana tista ponudba, ki bo zajemala odkup vseh 
objavljenega premoženja.

Odpiranje ponudb bo predvidoma v roku 8 dni od 
poteka roka za oddajo ponudb.

Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb 
obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po poteku roka 
za oddajo ponudb.

Po analizi ponudb bo upravitelj po potrebi izvedel 
dodatna pogajanja za pridobitev najugodnejše ponudbe.

Ponudnik, ki bo v postopku javnega zbiranja ponudb 
uspel, bo o izidu pisno obveščen, hkrati z obvestilom pa 
bo sprejel še besedilo pogodbe s pozivom, da en izvod 
podpisane pogodbe vrne v treh delovnih dneh po njenem 
prejemu.

Uspeli ponudnik mora v znamenje sklenitve pogod-
be plačati aro v višini 10% kupnine. Prodajna pogodba je 
sklenjena pod odložnim pogojem, da kupec plača aro v 
dogovorjenem roku, in razveznim pogojem, ki se uresniči, 
če kupec v tem roku are ne plača.

Na podlagi drugega odstavka 328. člena ZFPPIPP 
je obveznost stečajnega upravitelja skleniti pogodbo s 
ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena.

V skladu z določili 341. člena ZFPPIP se pogodba z 
uspelim ponudnikom sklene pod odložnim pogojem, da 
bo sodišče, pri katerem se vodi stečajni postopek, k skle-
njeni pogodbi dalo soglasje, in pod razveznim pogojem, 
ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje. To določilo se 
ne bo uporabilo, če bo dosežena prodajna vrednost nižja 
od vrednosti, kot jo predpisuje šesti odstavek 341. člena 
ZFPPIPP.

Pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih 
strank. Glede datuma sklenitve pogodbe velja, da je ta 
sklenjena z dnem, ko jo podpiše stečajni upravitelj.

Plačilo are in kupnine
Rok za plačilo are je pet delovnih dni od sklenitve 

pogodbe.
Rok za plačilo kupnine je devetdeset dni od sklenitve 

pogodbe.
Če kupec zamudi s plačilom kupnine za več kot 

petnajst dni, lahko stečajni upravitelj odstopi od prodajne 
pogodbe in zadrži plačano aro.

Vse dajatve in stroške (sestava pogodbe, stroški 
overitve podpisov ipd.) v zvezi s prenosom lastništva, 
plača kupec. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prenos 
lastninske pravice na kupca.

Izkjučitev odgovornosti za stvarne napake
Premoženje se proda po načelu »videno – kupljeno« 

in prodajalec – stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne in 
pravne napake premoženja, ki je predmet prodaje.

Rok za oddajo ponudb
Ker je bil razpis za oddajo pisnih ponudb objavljen na 

spletnih straneh AJPES dne 24. 2. 2015, je rok za oddajo 
ponudb 24. 3. 2015.

Ponudniki pošljejo pisne ponudbe na naslov Prevent 
Global d.d. – v stečaju, Kidričeva ulica 6, 2380 Slovenj 
Gradec, s pripisom »Ponudba 1070/10 (blagovna znam-
ka) – Ne odpiraj«. V primeru priporočene pošiljke se dan 
oddaje na pošto šteje kot dan prispetja pošiljke na naslov.

Informacije o predmetu prodaje
Dodatne informacije o razpisu so na voljo pri stečaj-

nem upravitelju po tel. 031/314-020, vsak delovni dan od 
8. do 14. ure, ali po elektronski pošti: boris.kastivnik@
prevent.si.

Prevent Global d.d. v stečaju



Stran 370 / Št. 16 / 6. 3. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 101-1/2015-2 Ob-1253/15

Upravna enota Ptuj preneha hraniti Pravila Zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije Sindikata delavcev 
trgovine Slovenije Sindikata Mercator MIP Ptuj.

Pravila, navedena v prvi točki tega izreka, ki se 
nahajajo v evidenci statutov pod zaporedno številko 13, 
se vzamejo iz hrambe 1. 1. 2015 in sindikat z matično 
številko 5989825 in imenom: Zveza svobodnih sindi-
katov Slovenije Sindikat delavcev trgovine Slovenije 
Sindikat Mercator MIP Ptuj, s sedežem Slomškova 3, 
2250 Ptuj, se izbriše iz evidence 1. 1. 2015.

Evidence sindikatov
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Ob-1486/15

Ime, priimek in stalno prebivališče fizičnih oseb, ki 
imajo v premoženju družbe Tv Celje d.o.o. najmanj pet 
odstotni delež kapitala: Ivan Pfeifer, Ob Strugi 23, 3313 
Polzela – 51%, Janko Šopar, Ul. Matevža Haceta 12, 
3000 Celje – 49%.

 Ob-1494/15

Ime medija: Radio Sraka.
Izdajatelj: Sraka international, d.o.o., Valantičevo 

17, 8000 Novo mesto.
Direktor: Drago Vovk.
Lastnik: Sraka international, d.o.o., Valantičevo 17, 

8000 Novo mesto, 100% delež.

 Ob-1496/15

Ime medija: RADIO CITY.
Izdajatelj: RADIO CITY D.O.O. Slovenska ulica 35, 

2000 Maribor.
Direktor: Miroslav Hölbl.
Lastnik: Miroslav Hölbl, 100% lastnik.

 Ob-1497/15

Ime medija: Radio Rogla, Novice, Bistriške no-
vice, Celjan.

Izdajatelj: Novice, d. o. o., Škalska 7, Slovenske 
Konjice.

Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Tomo 
Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. Konjice.

Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. 

Konjice.

 Ob-1498/15

Ime medija: Rogaške novice.
Izdajatelj: Gora, d. o. o., Zdraviliški trg 1, Rogaška 

Slatina.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Novice, 

d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. 

Konjice.

 Ob-1499/15

Ime medija: Šentjurske novice.
Izdajatelj: Mediastar, d.o.o., Šentjur.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Novice, 

d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. 

Konjice.

 Ob-1500/15

Medij: RADIO NET FM.
Izdajatelj: RADIO NET d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.

Zvrst medija: radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin: preko radij-

ske frekvence 100,2 Mhz in 99,8 Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki 

ima v njegovem premoženju najmanj 5% delež kapitala 
ali najmanj 5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih 
pravic: Stojan Auer, Osterčeva 7, 2000 Maribor.

Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne ose-
be, direktorja: Samo Krajnc, Dvorakova 12, 2000 Ma-
ribor.

 Ob-1501/15

Ime medija: TV Galeja.
Izdajatelj: Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica, Prešer-

nova ulica 4a, 6250 Ilirska Bistrica.
Direktor: Miloš Valenčič, Prešernova ulica 4a, 6250 

Ilirska Bistrica.
Ustanovitelj:
– Miloš Valenčič, Prešernova ulica 4a, 6250 Ilirska 

Bistrica (72,5%),
– Dušan Gombač, Zajelšje 8, 6250 Ilirska Bistrica 

(27,5%).

 Ob-1504/15

Ime medija: Kanal 10.
Izdajatelj: TV IDEA-Kanal 10, Družba za televizijsko 

dejavnost, d.o.o.
Direktor: Mitja Podgajski.
Lastniki z najmanj pet odstotnim deležem kapitala 

ali najmanj pet odstotnim deležem upravljalskih oziroma 
glasovalnih pravic za leto 2015:

– Kos Rafael,
– Podgajski Mitja,
– M2P, družba za storitve, d.o.o.,
– FABRIKA DOBRIH IDEJ, podjetje proaktivnih ko-

munikacij, d.o.o.

 Ob-1505/15

Ime medija: Televizijski program Vaš kanal.
Izdajatelj: Televizija Novo mesto d.o.o.
Družbeniki z več kot 5% deležem kapitala ali upra-

vljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 

Novo mesto,
– Irena Vide, Gotna vas 26, Novo mesto,
– Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Šmarje-

ška cesta 6, Novo mesto,
– Televizija Novo mesto, Podbevškova ulica 12, 

8000 Novo mesto.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irena Vide.
Nadzorni organ: skupščina.

 Ob-1516/15

Ime medija: R94 Postojna.
Izdajatelj: Radio 94 d.o.o. Postojna.
Direktor: Majda Sujevič.
Prokurist: Sandi Curk, Darjo Bandelj.
Lastnik: Radio 94, Curk Sandi, Darjo Bandelj.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-1517/15

Ime medija: NTR.
Izdajatelj: Notranjski radio Logatec d.o.o., Logatec.
Direktor: Majda Sujevič.
Prokurist: Sandi Curk, Darjo Bandelj.
Lastnik: Radio 94 d.o.o.

 Ob-1518/15

Ime medija: Kanal 3.
Ime in priimek izdajatelja: Edšidt Olga, s.p., Apače 

132a, Apače, sedež Video studio 90, Trg svobode 10, 
Gornja Radgona.

Odgovorna oseba izdajatelja: Edšidt Olga.
Zvrst in časovni interval: Lokalni komercialni tv pro-

gram.
Odgovorni urednik: Edšidt Boris.
Sedež uredništva: Trg svobode 10, Gornja Rad-

gona.
Način in območje: preko KRS.
Jezik: slovenski.

Viri financiranja: lastni.
Delež: 100% lastni.

 Ob-1536/15

Ime medija: Radio Antena Celje; Antena C. Radio 
Antena Maribor; Antena M. Radio Antena Velenje; 
Antena V.

Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas, Škofja vas 51b, 
3211 Škofja vas.

Direktor: Robert Šprah, Nova Cerkev 10B, 3203 
Nova Cerkev.

Lastnik:
– Robert Šprah, Nova Cerkev 10B, 3203 Nova 

Cerkev (70%),
– PETPET d.o.o., Pod obzidjem 26A, 8250 Brežice 

(10%),
– Optimedia d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana 

(10%),
– Robert Mastnak, Malgajeva ulica 4, 3000 Celje 

(10%).
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 Ob-1503/15

Direktor družbe MS Holding poslovne storitve 
d.o.o., z matično številko 5351391000, s poslovnim na-
slovom Ljubljanska cesta 12F, 1236 Trzin, na podlagi 
622.e člena ZGD-1 objavlja obvestilo, da je bil dne 23. 2. 
2015 registrskemu organu – Okrožnemu sodišču v Lju-
bljani predložen odpravek notarskega zapisa Načrta 
čezmejne združitve notarke Nine Češarek iz Kočevja, 
opr. št. SV 106/15 z dne 20. 2. 2015 sklenjen med:

– prevzemno družbo MS Holding poslovne storitve 
d.o.o., družbo z omejeno odgovornostjo, s sedežem v 
Trzinu, Slovenija, vpisano v sodni register Okrožnega 
sodišča v Ljubljani z matično številko 5351391000, vlo-
žno številko 10638700 ter

– prevzeto družbo Activa Innovations Group Limi-
ted, družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Ni-
koziji, Ciper, vpisano pri Ministry of commerce, industry 
and tourism, department of registrar of companies and 
official receiver Nicosia, pod številko HE 227320.

Upniki in imetniki deležev vsake od družb, ki se 
čezmejno združuje, lahko pridobijo popolne informacije 
o nameravani čezmejni združitvi in načinu uveljavljanja 
svojih morebitnih pravic na sedežih obeh družb brez-
plačno.

MS Holding d.o.o.  
Mihael Strmljan, direktor

Objave gospodarskih družb
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 Ob-1475/15

V skladu z 10. členom Zakona o gospodarskih 
zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, s spremembami in 
dopolnitvami) Ingrid Drozg sklicuje

ustanovno skupščino
Zbornice za informiranje in strokovni razvoj 

podjetnikov,
ki bo v ponedeljek, 16. 3. 2015 ob 8. uri, v prostorih 

podjetja Računovodski servis Zeus d.o.o., Pod Hribom 
55, Ljubljana. Ustanovne skupščine se lahko udeleži 
vsakdo, ki je lahko po ZGZ in predlogom statuta član 
Zbornice in do 14. ure dne 13. 3. 2015 prijavi svojo ude-
ležbo na e-mail: info@rs-zeus.si. Na istem elektronskem 
naslovu je možno zahtevati besedilo predloga statuta.

Predsedujoča skupščine: Ingrid Drozg

Objave po Zakonu  
o gospodarskih zbornicah
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SV 162/15 Ob-1477/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 162/15 z dne 
26. 2. 2015, je nepremičnina z ident. številko dela stavbe 
2144-1051-2- stanovanje št. 2, z uporabno površino dela 
stavbe 96,90 m2 oziroma 170,40 m2 neto tlorisne povr-
šine, ki se nahaja v stavbi z naslovom Bistrica 9, 4290 
Tržič, s št. stavbe 2144-1051, stoječi na parc.št. 30/2, 
k.o. 2144 Bistrica, v solasti Simone Klemenc in Julija 
Klemenca, obeh Kovorska cesta 21, 4290 Tržič, vsake-
ga do ½, na podlagi notarskega zapisa kupoprodajne 
pogodbe z dne 5. 2. 2015 opr. št. SV 93/15, notarke 
Mateje Andrejašič iz Kranja, zastavljeno v korist Gorenj-
ske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, 
matična številka: 5103061000, za zavarovanje terja-
tve v višini 85.000,00 EUR, s spremenljivo pogodbeno 
obrestno mero sestavljeno iz seštevka 6-mesečnega 
Euribor-ja in obrestnega pribitka v višini 2,70% letno, 
oziroma v skladu s kreditno pogodbo, z odplačilom v 
240 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja 
zapade dne 28. 2. 2035, z vsemi ostalimi pripadki, za-
mudnimi obrestmi, obrestmi po povišani obrestni meri, 
pribitki, nadomestili ter morebitnimi stroški, ki bi jih upni-
ca imela z uveljavljanjem vračila terjatve, ter z ostalimi 
pogoji, kot izhaja iz tega notarskega zapisa pogodbe o 
kreditu potrošniku z referenčno obrestno mero št. 641-
76414398950788 in sporazuma o zavarovanju denarne 
terjatve s hipoteko, s pravico upnice odpoklicati kredit v 
celoti in zahtevati njegovo takojšnje vračilo pred pogod-
beno dogovorjenim rokom, skupaj z obrestmi in stroški.

SV 92/15 Ob-1478/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-92/15, 
z dne 26. 2. 2015, je bilo stanovanje št. 2, v izmeri 
66,40 m2, v zgradbi na naslovu Ulica Gradnikove briga-
de 3, Vipava, po podatkih GURS je ID znak 2401-374-2, 

v zemljiški knjigi pa etažna lastnina še ni urejena, last 
zastavitelja po imenu Zlatko Vrbnjak, stanujočega Uli-
ca Gradnikove Brigade 3, 5271 Vipava, zastavljeno v 
korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, 
matična št. 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v 
višini 120.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero 6 
mesečni Euribor + 2,80% letno in z datumom zapadlosti 
terjatve 28. 2. 2045.

SV 242/15 Ob-1484/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 
242/15 z dne 26. 2. 2015 je stanovanje na Cvetkovi ul. 
14, 9000 Murska Sobota, ki stoji na parc. 1254/4, k.o. 
105 Murska Sobota, v skupni izmeri 54,07 m2, ID znak 
105-4789-32, solast Oltvanji Vere in Zoltana, na podlagi 
overjene pogodbe z dne 12. 8. 1993, zastavljeno v ko-
rist SKB d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 
60.000,00 EUR s pp.

SV 162/15 Ob-1515/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opra-
vilna številka SV 162/15 – DK 12/15 z dne 27. 2. 2015, 
je bilo trisobno stanovanje številka 2, v II. nadstropju v 
skupni izmeri 103,88 m2, od tega pripadajoča klet v iz-
meri 3.75 m2, kar vse se nahaja v stavbi z identifikacijsko 
oznako 873, stoječi na parcelah številka 1001/1, 1001/3 
in 1001/2, vse katastrska občina 657-Maribor Grad in na 
naslovu Maribor, Maistrova ulica 22, ki sta ga zastavni 
dolžnici pridobili po notarskem zapisu notarke Horvat 
Brede – SV 310/06 z dne 1. 3. 2006, sklenjen z daroval-
ko Marušić Katarino, zastavljeno za zavarovanje izvršlji-
ve denarne terjatve, v višini 70.000,00 EUR s pripadki, v 
korist upnice Banke Koper d.d., Koper, Pristaniška ulica 
14, 6000 Koper, matična številka 5092221000.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 217507/2013 Os-1364/15

Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL 217507/2013-
2 z dne 16. 1. 2014 (ki je postal pravnomočen dne 13. 2. 
2014), je bil dne 7. 3. 2014 v korist upnice Metalke 
stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 
Ljubljana, opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana 
v zemljiško knjigo, in sicer: dvosobno stanovanje št. 15 
(sedaj št. 8), v drugem nadstropju večstanovanjske stav-
be na naslovu Jamova cesta 54, 1000 Ljubljana, last 
dolžnice Vere Banić do 1/1.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 4. 2. 2015

VL 173639/2013 Os-1365/15

Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL 173639/2013-
2 z dne 4. 11. 2013 (ki je postal pravnomočen dne 3. 12. 
2013), je bil dne 6. 2. 2014 v korist upnice Metalke 
stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 
Ljubljana, opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana 
v zemljiško knjigo, in sicer: dvosobno stanovanje št. 15 
(sedaj št. 8), v drugem nadstropju večstanovanjske stav-
be, na naslovu Jamova cesta 54, 1000 Ljubljana, last 
dolžnice Vere Banić do 1/1.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 4. 2. 2015

VL 101202/2013 Os-1366/15

Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe na nepre-
mičnine, opr. št. VL 101202/2013-10 z dne 3. 10. 2013 
(ki je postal pravnomočen dne 11. 3. 2014), je bil dne 
21. 2. 2014 v korist upnice Metalka stanovanjske storitve 
d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, opravljen 
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
in sicer: dvosobno stanovanje št. 15 (sedaj št. 8), v 
drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu 
Jamova cesta 54, 1000 Ljubljana, last dolžnice Vere 
Banić do 1/1.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 4. 2. 2015

In 231/2013 Os-1359/15

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, 
In 231/2013 z dne 19. 2. 2013 je izvršiteljica Simona 
Erlač dne 5. 2. 2014 v korist upnice Patricije Breznik, 
Preradovičeva 17b, Maribor, zaradi izterjave 1.730,44 
EUR s pripadki, zarubila nepremičnino v lasti dolžnika 
Srečka Breznika, Košaški dol 95, Maribor, in sicer eno-
sobno stanovanje št. 1 v pritličju, v izmeri 36,30 m2, s 
pripadajočim kletnim prostorom, kot posamezni del št. 2, 
v stavbi št. 206, na parc. št. *66/1, k.o. 653 - Košaki, na 
naslovu Košaški dol 95, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 12. 2. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 282/2010 Os-1378/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodni-
ku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljice: 
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja d.d., Dunajska c. 119, Ljubljana, ki jo zastopa 
Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Lju-
bljane, zoper nasprotne udeležence: 1. Mercator, d.d., 
Dunajska c. 107, Ljubljana, 2. Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik, 
Štefanova ulica 1, Ljubljana, 3. Republika Slovenija, ki 
jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2, 
Ljubljana, 4. IBN-JT d.o.o., Planina 9, Kranj, 5. Žibret & 
Žibret d.o.o., Štefanova ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa 
Odvetniška pisarna Žibret, d.o.o. iz Ljubljane, 6. Terra 
Australis d.o.o., Resljeva cesta 44, Ljubljana, 7. Boris 
Ivanovič, Podreber 32, Polhov Gradec, ki ga zasto-
pa pooblaščenka Alenka Vogelnik, Štefanova ulica 5, 
Ljubljana, 8. Breda Brezovec, Brodarjev trg 10, Ljublja-
na, 9. Radojka Počivalšek, Jakčeva 32, Ljubljana, ob 
udeležbi: 1. Marjeta Bratkič, Levstikova 1, Ljubljana, 
2. Jože Sečnik, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 3. Anton 
Vene, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 4. Goran Kanalec, 
Skapinova 11, Ljubljana, 5. Mitja Uhan, Štefanova ulica 
5, Ljubljana, 6. Jaka Lucu, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 
7. Marta Terpin, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 8. Ire-
na Primc Kožuh, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 9. Jurij 
Osole, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 10. Frančiška No-
vak, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 11. Ivana Kozamernik, 
Rimska cesta 7, Ljubljana, 12. Marko Ušaj, Štefanova 
ulica 3, Ljubljana, 13. Jerneja Jambrek Varga, Štefa-
nova ulica 3, Ljubljana, 14. Jurij Gorišek, Štefanova 
ulica 3, Ljubljana, 15. Radmila Kiurski, Štefanova ulica 
3, Ljubljana, 16. Aleksander Valenčič, Štefanova ulica 
3, Ljubljana, 17. Peter Škerlavaj, Štefanova ulica 3, 
Ljubljana, 18. Barbka Krajc Pajor, Štefanova ulica 3, 
Ljubljana, 19. Stanislav Plut, Gortanova 3, Ljubljana, 
20. Vladimir Leskovec, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 
21. Janja Pleterski, Jerihova 46, Velenje, 22. Monika 
Osvald, Goriška 17, Šempeter pri Gorici, 23. Ernest 
Pasutto, Podvozna cesta 34, Portorož, 24. Silvestra 
Modrej, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 25. Milivoj Čuček, 
Štefanova ulica 1, Ljubljana, 26. Boris Thaler, Štefano-
va ulica 1, Ljubljana, 27. Marjeta Sreš, Štefanova ulica 
1, Ljubljana, 28. Bojan Lenič, Škrilje 97, Ig, 29. Tanja 
Sibinčič, Brezje 3, Kranjska Gora, 30. Ala Peče Kolarič, 
Štefanova ulica 5, Ljubljana, 31. Aleš Sojar, Štefanova 
ulica 5, Ljubljana, 32. Ljuba Primožič Vrhovac, Štefano-
va ulica 5, Ljubljana, 33. Danica Colja, Štefanova ulica 
5, Ljubljana, 34. Vojko Kavčič, Štefanova ulica 1, Ljub-
ljana, 35. Vanda Mušič Chapman, Župančičeva ulica 18, 
Ljubljana, 36. Zvonko Bregar, Štefanova ulica 5, Ljub-
ljana, 37. Aleksandra Berginc Lutman, Štefanova ulica 
3, Ljubljana, 38. Staša Zalokar, Celovška cesta 100, 
Ljubljana, 39. David Šimon, Smrjene 93d, Škofljica, ki jih 

Objave sodišč
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vse zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik, Štefanova 
ulica 1, Ljubljana, 40. Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, Ljubljana, ki 
ga zastopa Silvan Jakin, odvetnik v Ljubljani, 41. Matilda 
Bulc, Cesta brigad 42, Novo mesto, 42. Barbara Bulc, 
Novakova 1, Ljubljana, 43. Gregor Bulc, Cesta brigad 
42, Novo mesto, 44. Dušana Findeisen, Štefanova uli-
ca 3, Ljubljana, 45. Irena Gubanc, Štefanova ulica 3, 
Ljubljana, 46. Mateja Gaber, Štefanova ulica 3, Ljublja-
na, 47. Marko Škerlavaj, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 
48. Uršula Iwaki, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 49. Jasna 
Blaha, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 50. Robert Blaha, 
Štefanova ulica 1, Ljubljana, ki jih vse zastopa Jure 
Debevec, odvetnik v Ljubljani, 51. Alenka Vogelnik, Šte-
fanova ulica 1, Ljubljana, 52. Mladinska knjiga Trgovina 
d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana, 53. Primož Haupt-
man, Trubarjeva cesta 81, Ljubljana, 54. Maja Šoštarič, 
Štefanova ulica 1, Ljubljana, 55. Viljem Miran Pleterski, 
Jerihova 46, Velenje, 56. Janja Pleterski, Jerihova 46, 
Velenje, 57. Anja Kuhar, Malgajeva ulica 19, Ljubljana, 
58. Ana Gorišek, Brezje pri Grosupljem 100, Grosuplje, 
59. Boštjan Kavšek, Brezje pri Grosupljem 100, Grosu-
plje, 60. Bernard Primožič, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 
61. Banka Slovenije, Slovenska cesta 55, Ljubljana, ki 
jih vse zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec 
d.o.o. iz Ljubljane, 62. Marko Stupica, Puhtejeva ulica 
10, Ljubljana (vročati na naslov: Štefanova ulica 1, Ljub-
ljana), 63. Marko Filač, Dolenjska cesta 60, Ljubljana, 
64. Naval Spycom d.o.o., Tržaška cesta 51 A, Ljubljana, 
65. E-Solventa d.o.o., Ljubljanska cesta 4, Ljubljana, 
66. Marko Safran, Petrovče 60, Petrovče, 67. Tomo 
Safran, Petrovče 60, Petrovče, 68. Zadruga Nebotičnik 
z.b.o. Stefanova 3, Ljubljana, Štefanova ulica 3, Ljublja-
na, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve 
zemljiškoknjižne listine, dne 3. 2. 2015 izdalo sklep o 
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, 
kupoprodajne pogodbe št. 36-19/1976 – STR z dne 
17. 12. 1993, sklenjene po določilih stanovanjskega 
zakona med prodajalcem Zavod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije, kolodvorska 15, Ljubljana 
in kupcem Vida Aplenc, roj. 18. 2. 1908, stan. Štefanova 
3, Ljubljana, predmet pogodbe 1,5-sobno stanovanje, 
v izmeri 56,22 m2, v 7. nadstropju, v stavbi na naslovu 
Štefanova 3, Ljubljana (trenutno vpisano v katastru z ID 
64), s pripadajočim kletnim prostorom.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist udeleženke postopka Uršule 
Iwaki.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 3. 2. 2015

N 282/2010 Os-1381/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodni-
ku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljice 
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja d.d., Dunajska c. 119, Ljubljana, ki jo zastopa 
Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Lju-
bljane, zoper nasprotne udeležence: 1. Mercator, d.d., 
Dunajska c. 107, Ljubljana, 2. Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik, 
Štefanova ulica 1, Ljubljana, 3. Republika Slovenija, ki 
jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2, 

Ljubljana, 4. IBN-JT d.o.o., Planina 9, Kranj, 5. Žibret & 
Žibret d.o.o., Štefanova ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa 
Odvetniška pisarna Žibret, d.o.o. iz Ljubljane, 6. Terra 
Australis d.o.o., Resljeva cesta 44, Ljubljana, 7. Boris 
Ivanovič, Podreber 32, Polhov Gradec, ki ga zastopa 
pooblaščenka Alenka Vogelnik, Štefanova ulica 5, Lju-
bljana, 8. Breda Brezovec, Brodarjev trg 10, Ljublja-
na, 9. Radojka Počivalšek, Jakčeva 32, Ljubljana, ob 
udeležbi: 1. Marjeta Bratkič, Levstikova 1, Ljubljana, 
2. Jože Sečnik, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 3. Anton 
Vene, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 4. Goran Kanalec, 
Skapinova 11, Ljubljana, 5. Mitja Uhan, Štefanova ulica 
5, Ljubljana, 6. Jaka Lucu, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 
7. Marta Terpin, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 8. Ire-
na Primc Kožuh, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 9. Jurij 
Osole, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 10. Frančiška No-
vak, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 11. Ivana Kozamernik, 
Rimska cesta 7, Ljubljana, 12. Marko Ušaj, Štefanova 
ulica 3, Ljubljana, 13. Jerneja Jambrek Varga, Štefa-
nova ulica 3, Ljubljana, 14. Jurij Gorišek, Štefanova 
ulica 3, Ljubljana, 15. Radmila Kiurski, Štefanova ulica 
3, Ljubljana, 16. Aleksander Valenčič, Štefanova ulica 
3, Ljubljana, 17. Peter Škerlavaj, Štefanova ulica 3, 
Ljubljana, 18. Barbka Krajc Pajor, Štefanova ulica 3, 
Ljubljana, 19. Stanislav Plut, Gortanova 3, Ljubljana, 
20. Vladimir Leskovec, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 
21. Janja Pleterski, Jerihova 46, Velenje, 22. Monika 
Osvald, Goriška 17, Šempeter pri Gorici, 23. Ernest 
Pasutto, Podvozna cesta 34, Portorož, 24. Silvestra 
Modrej, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 25. Milivoj Čuček, 
Štefanova ulica 1, Ljubljana, 26. Boris Thaler, Štefano-
va ulica 1, Ljubljana, 27. Marjeta Sreš, Štefanova ulica 
1, Ljubljana, 28. Bojan Lenič, Škrilje 97, Ig, 29. Tanja 
Sibinčič, Brezje 3, Kranjska gora, 30. Ala Peče Kolarič, 
Štefanova ulica 5, Ljubljana, 31. Aleš Sojar, Štefanova 
ulica 5, Ljubljana, 32. Ljuba Primožič Vrhovac, Štefano-
va ulica 5, Ljubljana, 33. Danica Colja, Štefanova ulica 
5, Ljubljana, 34. Vojko Kavčič, Štefanova ulica 1, Lju-
bljana, 35. Vanda Mušič Chapman, Župančičeva ulica 
18, Ljubljana, 36. Zvonko Bregar, Štefanova ulica 5, Lju-
bljana, 37. Aleksandra Berginc Lutman, Štefanova ulica 
3, Ljubljana, 38. Staša Zalokar, Celovška cesta 100, 
Ljubljana, 39. David Šimon, Smrjene 93d, Škofljica, ki jih 
vse zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik, Štefanova 
ulica 1, Ljubljana, 40. Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, Ljubljana, ki 
ga zastopa Silvan Jakin, odvetnik v Ljubljani, 41. Matilda 
Bulc, Cesta brigad 42, Novo mesto, 42. Barbara Bulc, 
Novakova 1, Ljubljana, 43. Gregor Bulc, Cesta brigad 
42, Novo mesto, 44. Dušana Findeisen, Štefanova uli-
ca 3, Ljubljana, 45. Irena Gubanc, Štefanova ulica 3, 
Ljubljana, 46. Mateja Gaber, Štefanova ulica 3, Ljublja-
na, 47. Marko Škerlavaj, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 
48. Uršula Iwaki, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 49. Jasna 
Blaha, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 50. Robert Blaha, 
Štefanova ulica 1, Ljubljana, ki jih vse zastopa Jure 
Debevec, odvetnik v Ljubljani, 51. Alenka Vogelnik, Šte-
fanova ulica 1, Ljubljana, 52. Mladinska knjiga Trgovina 
d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana, 53. Primož Haupt-
man, Trubarjeva cesta 81, Ljubljana, 54. Maja Šoštarič, 
Štefanova ulica 1, Ljubljana, 55. Viljem Miran Pleterski, 
Jerihova 46, Velenje, 56. Janja Pleterski, Jerihova 46, 
Velenje, 57. Anja Kuhar, Malgajeva ulica 19, Ljubljana, 
58. Ana Gorišek, Brezje pri Grosupljem 100, Grosuplje, 
59. Boštjan Kavšek, Brezje pri Grosupljem 100, Grosu-
plje, 60. Bernard Primožič, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 
61. Banka Slovenije, Slovenska cesta 55, Ljubljana, ki 
jih vse zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec 
d.o.o. iz Ljubljane, 62. Marko Stupica, Puhtejeva ulica 
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10, Ljubljana (vročati na naslov: Štefanova ulica 1, Lju-
bljana), 63. Marko Filač, Dolenjska cesta 60, Ljubljana, 
64. Naval Spycom d.o.o., Tržaška cesta 51A, Ljubljana, 
65. E-Solventa d.o.o., Ljubljanska cesta 4, Ljubljana, 
66. Marko Safran, Petrovče 60, Petrovče, 67. Tomo 
Safran, Petrovče 60, Petrovče, 68. Zadruga Nebotičnik 
z.b.o. Stefanova 3, Ljubljana, Štefanova ulica 3, Ljublja-
na, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve 
zemljiškoknjižne listine, dne 3. 2. 2015 izdalo sklep o 
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, 
kupoprodajne pogodbe št. 36-9/1976 z dne 8. 11. 1991 
sklenjene po določilih stanovanjskega zakona med pro-
dajalcem Skupnost pokojninskega in invalidskega za-
varovanja Slovenije in kupcem Milivoj Čuček, roj. 27. 9. 
1930, stan. Kidričeva 1, Ljubljana, predmet pogodbe je 
3,5-sobno stanovanje, locirano v 8. nadstropju, v izmeri 
116,30 m2 in pripadajočim kletnim prostorom.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist udeleženca postopka Milivoja 
Čučka.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 3. 2. 2015

 

Oklici o začasnih zastopnikih  
in skrbnikih

I 267/2014 Os-4130/14

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana - dostava, zoper dol-
žnika Ivana Pirc, Opekarniška ulica 18, Radomlje, za-
radi izterjave 1.969,77 EUR s pripadki, dne 2. 12. 2014 
sklenilo:

dolžniku Ivanu Pircu, nekdaj stanujočemu na naslo-
vu Opekarniška ulica 18, Radomlje, sedaj neznanega 
prebivališča, se skladno z 82. členom Zakona o prav-
dnem postopku, v tem postopku postavi začasni za-
stopnik, odvetnik Branko Gajšek, Ljubljanska cesta 82, 
Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 2. 12. 2014

I 276/2014 Os-1116/15

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana - dostava, zoper dol-
žnika Mandić Slobodana, Ljubljanska cesta 70, Domža-
le, ki ga zastopa zak. zast. Urbančič Tomaž - odvetnik, 
Ljubljanska cesta 106, Domžale, zaradi izterjave 748,04 
EUR s pripadki, dne 20. 1. 2015 sklenilo:

dolžniku Slobodanu Mandiću, prijavljenemu na na-
slovu Centra za socialno delo Domžale, Ljubljanska 
cesta 70, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se 
v tem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik To-

maž Urbančič, Ljubljanska cesta 106, Domžale, ki bo v 
tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem ozi-
roma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 20. 1. 2015

D 180/2014 Os-1142/15

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem 
sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokoj-
nem Šimanić Ivanu, roj. 2. 2. 1929 iz Jelšan 16, 6254 
Jelšane, ki je umrl 2. 10. 2014, s sklepom z dne 20. 1. 
2015, zapustnikovi sestri z imenom Šimanić Tonica, 
neznanega bivališča v Rijeki, Hrvaška, zapustnikove-
mu nečaku z imenom Šimanič Miljenko, neznanega 
bivališča v Rijeki, Hrvaška in zapustnikovemu nečaku z 
imenom Šimanić Stanko, neznanega bivališča na Krku, 
Hrvaška, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika 
Roka Jenko iz Ilirske Bistrice, Gubčeva 7. Začasni za-
stopnik ima v tem zapuščinskem postopku vse pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika. Dediča bo zastopal 
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedič ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 22. 1. 2015

P 3115/2011-II Os-3954/14

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici 
mag. Barbari Fajdiga Jadek, v pravdni zadevi tožeče 
stranke Zumra Mujič, Vaška pot 31, Ljubljana, ki jo 
zastopa Andrej Žabjek, odvetnik v Ljubljani, zoper tože-
no stranko: 1. Sabina Softič, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, ki jo zastopa Matjaž Markelj, odvetnik v Domžalah, 
2. Tomaž Mubi, Seestrasse 289/ Pappelweg 28, 8810 
Horgen, Schweiz (prej: Predoslje 57a, Kranj), 3. Nena 
Vels, Bizantova cesta 33, Medvode, zaradi ugotovitve 
lastninske pravice, dne 4. 11. 2014 sklenilo:

drugo tožencu Tomažu Mubiju se postavi začasni 
zastopnik odvetnik Aleš Malavašič, Zaloška c. 269/II, 
Ljubljana.

Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka 
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani  
dne 4. 11. 2014

III D 1269/2013 Os-1117/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je po sodnici tega 
sodišča Karin Sbrizaj v zapuščinski zadevi, opr. št. III D 
1269/2013 po pok. Franu Puntarju, roj. dne 15. 9. 1936, 
umrlem dne 12. 4. 2013, nazadnje stanujočem Rašiška 
ulica 14, Ljubljana, državljanu SFRJ, dne 8. 12. 2014 
sklenilo, da se zakonitemu dediču neznanega bivališča 
Mateju Krištofu, roj. 19. 4. 1965, v skladu s 4. točko dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) 
postavi začasna zastopnica odvetnica Katja Novak iz 
odvetniške družbe Pečanac in Rakun, odvetniška druž-
ba d.o.o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana. Začasna za-
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stopnica ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti 
zakonite zastopnice in bo dediča v skladu s 83. členom 
ZPP zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler dedič, ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 19. 1. 2015

VL 60490/2014 Os-1260/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Mestna 
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 001, Maribor, proti 
dolžniku: Feruz Đemaili, Goriška ulica 18, Maribor -do-
stava, ki ga zastopa zač. zast. odv. Simona Došler Pe-
telin, Ulica kneza Koclja 35, Maribor – dostava, zaradi 
izterjave 1.244,00 EUR, sklenilo:

dolžniku Feruz Đemaili, Goriška ulica 18, Maribor 
- dostava, 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 po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Simona 
Došler Petelin, Ulica kneza Koclja 35, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 3. 2. 2015

VL 98731/2014 Os-1363/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zveze 
bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank 
und revisions-verband, registrierte genossenschaft mit 
beschränker haftung, Paulitschgasse 5-7, Celovec, ki 
ga zastopa zak. zast. Jakob Blaschitz Rudolf Urban, 
po odv. Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., 
d.o.o., Jakšičeva ulica 1, Ljubljana, proti dolžniku Bori-
su Humski, Bratkovec 11, Zagorska Sela, Hrvaška, ki 
ga zastopa zak. zast. Matej Planinc, Dalmatinova ulica 
2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 4.916,66 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Borisu Humski, Bratkovec 11, Zagorska 
Sela, Hrvaška, 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 po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Planinc Matej, 
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.

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 Ljubljani  
dne 16. 2. 2015

VL 70194/2014 Os-1375/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo 
zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljubljana, proti 
dolžniku Robertu Miklič, Višnje 8, Zagradec, ki ga zastopa 

zač.zast. odv. Matej Pečanac, Dalmatinova 2, Ljubljana – 
dostava, zaradi izterjave 7.527,59 EUR, sklenilo:

dolžniku Robertu Miklič, Višnje 8, Zagradec, 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 Matej Peča-
nac, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.

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 Ljubljani  
dne 5. 1. 2015

VL 125213/2014 Os-1442/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Metalka 
stanovanjske storitve Podjetje za stanovanjske storitve 
in promet z nepremičninami, d.o.o., Industrijska cesta 
1, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Zdravko Leban, 
proti dolžniku Mitku Grozdanoski, Solong On Poblacion 
Badian 149, Cebu, zaradi izterjave 59,79 EUR, sklenilo:

dolžniku Mitku Grozdanoski, Solong On Poblacion 
Badian 149, Cebu, 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 Ja-
nez Pejovnik, Slovenska cesta 29, Ljubljana.

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 Ljubljani  
dne 29. 1. 2015 

 

Oklici dedičem

D 14/2015 Os-1426/15

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojni Jožefi Hribar, rojeni Ponikvar, roj. 
26. 11. 1915, nazadnje stalno bivajoči v Avstraliji (pred 
odhodom v tujino Polšeče 2), ki je umrla 1. 1. 2006.

Ker sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga, po-
ziva vse, ki mislijo da imajo pravico do dediščine, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v 
Uradnem listu RS, na oglasni deski ter spletni strani 
sodišča.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici  
dne 18. 2. 2015

D 258/2014 Os-1136/15

Pred Okrajnim sodiščem v Kamniku je uveden za-
puščinski postopek po pokojnem Stanislavu Toninu, sinu 
Luka Tonina, roj. 18. 5. 1941, drž. RS, nazadnje stan. 
Potok v Črni 3, Stahovica in umrlem 28. 6. 2014, pri 
čemer sodišču podatki o njegovih dedičih niso znani.
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Sodišče zato poziva tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu, od 
objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Kamniku  
dne 20. 1. 2015

D 339/2013 Os-1443/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po 
pokojnem Turek Janezu, roj. 7. 11. 1893, nazadnje stanu-
jočem na območju Republike Slovenije v Novem potu 7, 
razglašenim za mrtvega z datumom smrti 31. 12. 1945.

Med drugimi je imel pokojni tudi sina Turk Jožeta in 
hčerko Macun Slavo. Po sodišču znanih podatkih sta po 
2. svetovni vojni odšla v Argentino. Drugih podatkov o 
njiju pa sodišče nima, razen da je Macun Slava pokojna, 
medtem ko glede Turk Jožeta ni znano niti to, ali je še 
živ, ali ne.

Zato sodišče s tem oklicem poziva Turk Jožeta, da 
se javi sodišču. Prav tako pa poziva, da se javijo sodišču 
dediči obeh. Rok za to je eno leto od objave tega oklica v 
Uradnem listu Republike Slovenije, na sodni deski tukaj-
šnjega sodišča ter na spletni strani tukajšnjega sodišča. 
Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščin-
sko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju  
dne 6. 2. 2015

II D 1924/2013 Os-1086/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po pokojnem Shala Abedinu, ro-
jen 12. 3. 1957, nazadnje stanujoč Ulica Štravhovih 29, 
Maribor, ki je umrl 24. 10. 2013, je sodišče ugotovilo, da 
so se dedovanju odpovedali vsi dediči I. dednega reda, 
sodišče pa ne razpolaga s podatki o dedičih II. in III. de-
dnega reda.

Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v 
skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 23. 1. 2015

D 91/2014 Os-1302/15

Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Matevžu Želje, roj. 19. 9. 1893, iz 
Parij št. 6/11, ki je umrl dne 30. 4. 1971.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne po pokojnem Matevžu Želje, da se priglasijo Okrajne-
mu sodišču v Postojni, v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo raz-
polagalo.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 26. 1. 2015

D 105/2014 Os-1137/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
26. 10. 2013 umrlem Praprotnik Petru, roj. 31. 12. 1963, 

nazadnje stanujočem Gradnikova cesta št. 57, Radovlji-
ca.

Zakoniti dediči v prvem in drugem dednem redu so 
se dedovanju odpovedali, v tretjem dednem redu niso 
znani. Zato se jih poziva, da v roku enega leta od objave 
tega oklica neznanim dedičem lahko uveljavljajo dedno 
pravico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov spisa.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 9. 1. 2015

D 34/2014 Os-1154/15

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po 
pokojnem Brumec Slavku, rojenem 2. 6. 1948, nazadnje 
stalno stanujočim Lekmarje 17A, Sveti Štefan, umrlem 
dne 9. 1. 2014, v skladu s prvim in drugim odstavkom 
130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom 
Zakona o dedovanju (ZD), dne 10. 11. 2014 sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine 
po pokojnem Brumec Slavku, naj se priglasijo sodišču v 
roku enega leta od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem 
Brumec Slavku, se po pravnomočnosti tega sklepa ob-
javi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko 
tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokoj-
nem Brumec Slavku se postavi Veronika Kitak Jug, de-
lavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v 
zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah  
dne 10. 11. 2014

D 182/2014 Os-1113/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pok. Hrovat Rajku, roj. 12. 8. 
1963, z zadnjim bivališčem na naslovu Sokolska ulica 
14, Mirna, so se dediči I. dednega reda dedovanju po za-
pustniku odpovedali, tako da so do dedovanja upravičeni 
dediči II. in III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se 
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 16. 1. 2015 

Oklici pogrešanih

N 95/2014 Os-1079/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-
glasitev pogrešane Urše Olenik, rojene dne 21.2.1864 v 
Podpeči, žene Antona, hčere Janeza Primožiča in Marije 
Olenik, za mrtvo.

Vse, ki kaj vedo o njenem življenju, se poziva, da to 
sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 15. 1. 2015
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo 

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 
2000 Maribor kot izdajatelj preklicuje dokumente, in 
sicer: zelena karta: SLO-10/00074314; Grawe polico 
za zavarovanje avtomobilske odgovornosti: 1294111. 
Ob‑1480/15

Urlep Jure, Rečica ob Savinji 24A, Mozirje, zava-
rovalno polico, št. 50500073798, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica, d.d. gnl‑335035

Spričevala preklicujejo 

Dimnik Jaka, Bizoviška cesta 50, Ljubljana-Dobru-
nje, spričevalo 8. razreda OŠ Božidarja Jakca, izdano 
leta 2004/2005. gnw‑335049

Krivec Vinko, Krnica 12, Luče, spričevalo 8. razreda 
OŠ Blaža Arneža Luče, izdano leta 1976. gnc‑335044

Marinović Senada, Turnše 40, Dob, spričevalo 8. 
razreda OŠ Cene Štupar, izdano na ime Velić Senada. 
gno‑335057

Nagode Darja, Pod gozdom 9, Jesenice, spriče-
valo o zaključnem 8. razredu OŠ Prežihov Voranc Je-
senice, izdano leta 2014, izdano na ime Urh Nagode. 
gnn‑335058

Perić Tina, Gradišče 17C, Vrhnika, indeks, št. 
18041144, izdala Filozofska fakulteta. gnq‑335055

Drugo preklicujejo 

Avsenik Matjaž, Resa 17, Straža, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500012888001, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnt‑335052

AVTOPREVOZNIŠTVO - RADANOVIČ, Za-
kot 53, Brežice, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500000993001, izdajatelj Cetis Celje d.d. 
gnk‑335036

Banušić Davor, Štrekljeva ul. 24, Maribor, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500005312003, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnu‑335051

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železni-
ci 4, Žalec, dovolilnica št. 509591 za državo Turčija; 
št. 126628, 126728 in št. 126695 za državo Gruzija. 
gnr‑335054

Gračnar Andrej, Loka pri Žusmu 63, Loka pri Žusmu, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500019655001, iz-
dajatelj Cetis Celje, d.d. gnd‑335043

Iloski Dimko, Celovška cesta 189, Ljubljana, izvod 
nacionalne licence št. 0129561001 za vozilo LJ/ST-441, 
veljavnost do 22. 1. 2018. gns‑335053

Janež Bojan, Sela 4, Osilnica, digitalno tahografsko 
kartico, št. 10705000143970, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gne‑335042

Jashari Ben, Grobelno 100, Grobelno, študentsko 
izkaznico, št. 1002LL7879, izdala Feri Maribor. m‑4

Keder Marko, Dolenjska cesta 305, Škofljica, taksi 
nalepka za taksi tablo G006642/06894/010, izdala Go-
spodarska zbornica Slovenije. gnp‑335056

Kos Simon, Sp. Senarska 17, Sv. trojica v Slov. 
goricah, študentsko izkaznico, št. 1002189870, izdala 
EPF Maribor. m‑5

Ordagić Sead, Šlandrov trg 34, Žalec, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500029678001, izdajatelja 
Cetis Celje d.d. gnj‑335037

SAJKO d.o.o., Slape 19, Ptujska Gora, licenco št. 
GE005825/06554/001, reg. št. MB F1-71Z. gnb‑335045

SAJKO d.o.o., Slape 19, Ptujska Gora, licenco št. 
8004. gnz‑335046

Šircelj Maruša, Vodnikova 8, Dob, študentsko 
izkaznico, št. 22090104, izdala Fakulteta za šport. 
gnv‑335050

TRANSPORT DEBEVC d.o.o., Slovenska vas 1D, 
Pivka, licenco št. 011573, za vozilo 011573/001, reg. št. 
LJ 55-5EA. gni‑335038

TRANSPORT DEBEVC d.o.o., Slovenska vas 1D, 
Pivka, potrdilo za voznika Čizmić Hasib, št. 011573/
AD51-5-6608-2012, izdala Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, leto izdaje 2012. gnh‑335039

TRANSPORT DEBEVC d.o.o., Slovenska vas 1D, 
Pivka, potrdilo za voznika Prosić Đulaga, št. 011573/
AD51-2-660/2012, izdala Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, leto izdaje 2012. gng‑335040

TURBULENCA d.o.o., Gotska ulica 16, Ljubljana, 
licenco za taksi vozilo znamke Volvo S60 2,4 TD, št. 
G006777/06408/030, reg. št. LJ II-859, izdala GZS. 
gnf‑335041
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