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Javni razpisi
Št. 4301-1/2012

Ob-1835/13

Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in
4/13) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavljamo
spremembe in dopolnitve javnega razpisa
za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo
osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov
in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti,
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske
in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije,
prve prednostne usmeritve
Energetska sanacija javnih stavb, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 10/13, dne 1. 2. 2012,
spremenjenega in dopolnjenega
v Uradnem listu RS, št. 16/13, dne 22. 2. 2013
Spremeni se šesta točka podpoglavja 6.3 Posebni
pogoji. Besedilo se glasi:
6. Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo
operacije (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti in NRP, v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet
vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije; lastni
viri občine obsegajo sredstva proračuna in kredite občine).
V prvem in šestem odstavku poglavja 9 Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog se spremeni datum prvega roka za oddajo vlog. Prvi odstavek se glasi:
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok
za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 11. marec 2013 do 12. ure, v glavni pisarni MzIP,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
Šesti odstavek se glasi:
Vloga se šteje za pravočasno, če bo predložena
osebno ali prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov
MziP-a do dne 11. 3. 2013 do 12. ure, za drugo odpiranje pa do dne 6. 5. 2013 do 12. ure.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Št. 331-20/2007/15

Ob-1825/13
Popravek

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona
o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09

in 38/10 – ZUKN) objavljamo popravek V. javnega razpisa za UKREP 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih
območjih.
V V. javnem razpisu iz naslova Ukrepa 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1.
komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območji se na strani dve v točki
1. Objava in zaključek javnega razpisa in Vnos vlog
v prijavni obrazec in predložitev vlog ter na strani 12.
v točkah 10.1. in 10.4. spremeni:
– datum zaprtja javnega razpisa in sicer iz
27.3.3013 na 30. 4. 2013, ter
– datum vnosa vlog v prijavni obrazec iz 11. 3. 2013
na 10. 4. 2013.
Novo besedilo se glasi:
Stran dve točka 1:
Objava in zaključek javnega razpisa:
Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi
v Uradnem listu RS, do vključno dne 30. 4. 2013 do
24. ure (zaključek javnega razpisa).
Vnos vlog v prijavni obrazec in predložitev vlog:
Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 10. 4. 2013 do vključno 30. 4. 2013 do
24. ure.
Stran 12:
točka 10.1.:
Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 10. 4. 2013 do vključno 30. 4. 2013 do
24. ure. Skladno s tretjim odstavkom 114. člena Uredbe
PRP in 30. členom ZKme-1, se vloga na javni razpis
vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKO, www.mko.gov.si
in ARSKTRP, www.arsktrp.gov.si. Vloga, ki ni vložena
na predpisanem obrazcu, se zavrže. Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po
vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo
biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na
javni razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – vloga na V. javni
razpis za komasacije« (v primeru, da se vlagatelj javi
za pridobitev sredstev za izvedbo komasacij) oziroma
»Ne odpiraj – Vloga na V. javni razpis za agromelioracije na komasacijskih območjih« (v primeru, da se
vlagatelj javi za pridobitev sredstev za izvedbo agromelioracij)
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točka 10.4.
Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge
na ARSKTRP poteka od 10. 4. 2013 do vključno 30. 4.
2013, do 24. ure.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Ob-1838/13
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08,
4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US; v nadaljevanju: ZUJIK),
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov
(Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 38/12), Ministrstvo za izobraževanje znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju:
ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na
področju kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2013
financirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni
razpis, oznaka JPR-KD 2013)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16,
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo)
1. Predmet projektnega razpisa
Projektni razpis se nanaša na sofinanciranje posameznih javnih projektov na področju kulturne dediščine,
ki prispevajo k dostopnosti, predstavljanju ter dodatnemu dvigu kvalitete varstva in ohranjanja kulturne
dediščine.
Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na področju
kulturne dediščine, in sicer:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe,
– javnih zavodov, ki za leto 2013 s strani ministrstva
niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela
in finančnega načrta,
– posameznikov, ki strokovno delujejo na področju
kulturne dediščine.
Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja.
2. Namen projektnega razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport bo v letu 2013,
v okviru projektnega razpisa JPR-KD 2013, podpiralo
kulturne projekte na področju kulturne dediščine, ki pokrivajo celotno območje Slovenije, ali so zaradi vodilne
vloge posebnega pomena za celovitost slovenskega
kulturnega prostora pomembni za vso Slovenijo, v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, raznolikih projektov varovanja, predstavljanja in dostopnosti kulturne dediščine.
3. Pomen izrazov
V okviru tega projektnega razpisa se uporabljajo
naslednji pojmi:
– nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske
organizacije, ki izvajajo svojo dejavnost na področju
kulturne dediščine;
– javni zavodi so pravne osebe, registrirane za
opravljanje javne službe s področja varstva kulturne
dediščine;
– posamezniki so avtorji in avtorice, ki strokovno
delujejo na področju kulturne dediščine;

– samozaposleni na področju kulturne dediščine so
fizične osebe, ki so vpisane v razvid ministrstva za kulturo in strokovno delujejo na področju kulturne dediščine;
– predlagatelj projekta, ki izpolnjuje v tem razpisu
določene pogoje je upravičena oseba.
Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2013. Vsebino in celotni obseg projekta
je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in
obveznih prilog.
Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega
projekta je znesek, ki naj bi ga za izvedbo projekta
prispevalo ministrstvo. Najvišji zaprošeni znesek sofinanciranja iz proračunskih sredstev ministrstva ne sme
presegati višine 5.000 €.
Zaprošeni znesek, ki naj bi ga za izvedbo projekta prispevalo ministrstvo tudi ne sme presegati 80 %
vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne
vrednosti predvidenih odhodkov (stroškov) in prihodkov
celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
4. Pogoji za sodelovanje na projektnem razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje razpisne pogoje:
– so pravne osebe, za katere je iz veljavnega ustanovitvenega akta (statuta) jasno razvidno, da je njihova
glavna oziroma osnovna naloga/namen varovanje in
ohranjanje kulturne dediščine v Republiki Sloveniji;
– ali posamezniki, ki strokovno delujejo na področju
kulturne dediščine in imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji;
– da prijavijo projekt, ki je po vsebini, zasnovi in
obsegu zaključena celota ter bo v celoti realiziran v letu
2013;
– da zagotavljajo dostopnost projekta in rezultatov
javnosti;
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v preteklih letih, izpolnjevali vse svoje obveznosti
do ministrstva;
– vsebin in projektov ne prijavljajo javni zavodi, ki so
bili za leto 2013 s strani ministrstva neposredno pozvani
k predložitvi programa dela in finančnega načrta;
– ne prijavljajo vsebin projektov, ki so že bile prijavljene na neposrednih pozivih ali javnih pozivih ali projektnih razpisih ministrstva v letih od 2010–2013;
– ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Filmskega sklada
RS ali Javne agencije za knjigo RS;
– najvišji zaprošeni znesek za sofinanciranje predlaganega projekta iz sredstev ministrstva ne sme presegati višine 5.000,00 €;
– zaprošeni znesek za izvedbo projekta, ki naj
bi ga prispevalo ministrstvo, ne sme presegati 80 %
vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta;
– ne prijavljajo investicij in investicijskega vzdrževanja;
– za nakup opreme, ki je nujno potrebna za realizacijo projekta, lahko izjemoma ministrstvo sofinancira do
višine 50 % od celotne višine zaprošenih sredstev oziroma do 50 % v postopku financiranja odobrenih sredstev,
pod pogojem, da bo projekt dostopen javnosti najmanj
tri leta;
– ne prijavlja več kot enega projekta na področju
kulturne dediščine.
V primeru, da ministrstvo ugotovi, da je bil prijavitelj izbran za sofinanciranje v postopku javnega poziva
JP-KAM 2013-2014 (Javni poziv za izbor javnih kultur-
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nih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih
2013–2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo; Uradni list RS, št. 15/13),
le-ta ni upravičen do sofinanciranja po postopku tega
javnega razpisa.
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev na podlagi predložene vloge ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo
izmed uradnikov, zaposlenih na ministrstvu, imenuje
minister za področje, ki je predmet razpisa. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala zavrženje prepoznih vlog
in vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe. Te vloge
zavrže minister s sklepom.
Predlagatelji, ki bodo podali formalno nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vlogo bodo morali dopolniti v petih dneh. Če predlagatelj vloge ne bo
dopolnil v zahtevanem roku, bo minister vlogo zavrgel
s sklepom.
5. Razpisni kriteriji
Projekt mora za financiranje izpolnjevati naslednje
kriterije, s katerimi se zagotavlja predvidena kakovost in
izvedljivost predlaganega projekta:
– kakovosten in prepoznaven projekt;
– celovitost in vsebinska zaokroženost projekta;
– izkazovanje vsebin in ciljev, ki presegajo lokalne
interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem
kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt;
– predvidena dostopnosti projekta ter informacij
o projektu javnosti.
Ocenjevanje in vrednotenje pravočasnih in popolnih vlog ter vlog upravičenih oseb, izvede strokovna
komisija, ki je pristojna za področje premične kulturne
dediščine.
6. Obrazložitev načina ocenjevanja
Način ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni
dokumentaciji. Število točk za posamezni razpisni kriterij je 0 točk (neustrezno), 5 točke (dobro) ali 10 točk
(odlično). Najnižji seštevek točk za posamezni projekt,
ki pomeni uvrstitev v izbor, je 35 točk. Najvišje možno
število prejetih točk za posamezni projekt je 50 točk.
Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji
vrednostni lestvici: zelo kakovostno (50 točk), kakovostno (45 in 40 točk), ustrezno (35 točk), nezadovoljivo
(0–30 točk). Strokovna komisija bo po ocenjevanju in
vrednotenju razpisnih kriterijev predlagala v sofinanciranje tiste projekte predlagateljev, ki bodo v postopku
izbire glede na kriterije vrednotenja dosegli najmanj
35 točk.
Višina odobrenih sredstev za projekt bo odvisna od
višine prejetih točk, števila projektov in višine razpoložljivih proračunskih sredstev.
7. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu številka 2 morajo
biti predložene še naslednje obvezne priloge:
– dokazilo (veljaven ustanovitven akt oziroma statut), iz katerega je jasno razvidno, da je glavna, oziroma osnovna naloga/namen predlagatelja varovanje in
ohranjanje kulturne v Republiki Slovenije (razen, če
je predlagatelj projekta posameznik);
– če je predlagatelj projekta posameznik, je potrebno priložiti v vlogi njegove strokovne reference s področja kulturne dediščine (za leto 2012);
– vsebinska obrazložitev predlaganega projekta iz
katere je razvidno izpolnjevanje razpisnih kriterijev (na
dveh straneh);
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– lastnoročno podpisana izjava navedenega avtorja ali avtorske skupine o sodelovanju pri predlaganem
projektu;
– podpisano, žigosano in datirano strokovno mnenje pristojnega izvajalca javne službe na področju varovanja kulturne dediščine (pristojnega muzeja, Zavoda
za varstvo kulturne dediščine, arhiva) o predlaganem
projektu;
– podpisana, žigosana in datirana izjava sofinancerja o deležu, ki ga zagotavlja za realizacijo predlaganega projekta;
– zahtevane ponudbe iz finančne zgradbe projekta.
8. Razpoložljiva sredstva
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev na razpisu je 80.000 €. Dodeljena proračunska sredstva se
bodo izplačevala v skladu s sklenjeno pogodbo, na
podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, ki jim bodo
priložene kopije računov za posamezne upravičene
stroške in so dokazljivo neločljivo povezani z izvedbo
projekta.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS
za leto 2013.
9. Razpisni rok: projektni razpis JPR-KD 2013 se
začne z dnem objave v Uradnem listu RS in zaključi
8. 4. 2013.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec), prijavni
obrazec 2 (kontrolni obrazec), prijavni obrazec 3 (izjave
o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu),
prijavni obrazec 4 (prijavni obrazec za projekt) in vzorec
ocenjevalnega lista. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: v celoti izpolnjene
vse prijavne obrazce z obveznimi dokazili in zahtevane
obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v Glavni pisani Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova
ulica 10, Ljubljana. Razpisna dokumentacija je prav tako
dostopna tudi na spletni strani ministrstva: pod oznako
JPR-KD 2013, kjer so na voljo tudi vsi ostali podatki, ki
se nanašajo na ta razpis.
11. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena in podpisana na originalnem obrazcu za razpisno področje in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova
ulica 10, Ljubljana do 8. 4. 2013 oziroma najkasneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti
kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na projektni razpis 2013 z obvezno navedbo razpisnega
področja (kulturna dediščina) in oznako JPR-KD 2013.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo pravilno
označene bodo zavržene.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 8. 4. 2013 oziroma do tega
dne ni bila predložena Glavni pisarni ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki
jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete v točki 10.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku
z nujno oznako vloge, na katero se dopolnitev naša.
Predlagatelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge,
bodo pozvani k dopolnitvi. Vlogo bodo morali dopolniti
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v petih dneh. Če predlagatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo minister vlogo zavrgel s sklepom.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema
pogoje, kriterije in vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije.
12. Pristojna uslužbenka za izvedbo projektnega razpisa: Vida Koporc Sedej, sekretarka,
tel. 01/369-59-50, e-pošta: vida.koporc@gov.si.
Uradne ure ministrstva so v ponedeljek in petek
od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje projektov o izidih razpisa obvestilo najpozneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja
vlog. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje
kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, v okviru
vrednosti, določenih v dokumentaciji tega projektnega
razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje znanost,
kulturo in šport
Št. 430-76/2013/6

Ob-1803/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo za
notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje programa Tečaj spoznavanja
slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve
Republike Slovenije za osebe z mednarodno
zaščito, št. 430-76/2013
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programa Tečaj spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve Republike Slovenije za osebe z mednarodno zaščito, v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6.
2013, ter obsega izvedbo tečaja in izdelavo evalvacije
programa.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan
v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične
osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa, v RS pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu v RS,
– so vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih
vzgojno-izobraževalnih programov za odrasle pri ministrstvu, pristojnemu za šolstvo za izvajanje programa
Spoznavanje slovenske zgodovine, kulture in ustavne
ureditve v Republiki Sloveniji;
– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem
ali postopku prisilnega prenehanja,
– imajo poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve določene z zakonom;
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje,

sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje
in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
– Program mora imeti realne in jasno postavljene
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov in naročnika;
– Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih
programov;
– Vsebina programa mora biti skladna s predmetom
javnega razpisa;
– Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na
nacionalni ravni;
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje
programa po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor programa
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa, ocenil po merilih cena programa in
po vsebinskih merilih, ki so: skladnost vsebine prvega
dela tečaja (predavanja/delavnice) z opisom predmeta
naročila, aktivna participacija udeležencev v prvem delu
tečaja, skladnost vsebine in izvedbe drugega dela tečaja (ekskurzija) z opisom predmeta naročila. Vsebinska
merila so izločilna in ocenjevalna.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo
izbran tisti prijavitelj, ki ima v zadnjih 5 letih pred objavo javnega razpisa več vsebinsko različnih referenc iz
področja izvajanja različnih programov formalnega ali
neformalnega usposabljanja tujcev ali oseb z mednarodno zaščito.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis: okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 15.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa
pogodbe do 30. 6. 2013. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce (letni program 2011) v višini
največ 75 % (v višini največ 11.250,00 EUR) in sredstev
Ministrstva za notranje zadeve v višini najmanj 25 %.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 9. 4. 2013, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo
bo predvidoma 9. 4. 2013.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa
oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 8 dni od
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja
bo sprejeta predvidoma v 40 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
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Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov:
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom:
»Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programa tečaj spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in
ustavne ureditve Republike Slovenije za osebe z mednarodno zaščito, št. 430-76/2013.«
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer
najkasneje 3 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 26. 3. 2013.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1811/13
Javni razpis
za subvencije za zagon inovativnih podjetij
v letu 2013 (P2C)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Koclja 22.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, s pogodbo št.
SPS-13/C-606410-MO.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis na podlagi
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
UPB4, 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013
in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12), Zakona
o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni
list RS, št. 102/07 in 57/12), Zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Splošnih
pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada
(8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Poslovnega in
finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije
za podjetništvo za leti 2013 -2014, Zakona o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Mnenja o shemi
»de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013,
de minimis« (št. priglasitve: M002-5715334-2007/I) in
Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, sklep Vlade RS
št. 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami št. 31001-1/2007/8,
št. 31001-1/2007/13, 31001-1/2007/17, 31001-1/2009/3
in 31001-1/2009/9.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so subvencije za zagon inovativnih
podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v
nadaljevanju: Sklad) v letu 2013.
Namen javnega razpisa je nadaljnji razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih
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posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in
ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji
proizvodov, procesov in storitev.
Cilji javnega razpisa, merjeni po preteku treh let od
prve odobritve v letu 2011:
– uspešno poslovanje vsaj 50 % podprtih podjetij.
Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj
50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo
poslovala z dobičkom,
– vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pridobitev strateškega investitorja v vsaj 10 % podprtih
podjetjih.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Upravičenci po tem javnem razpisu so podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu
P2/2011 (kot ciljna skupina P2A) in P2/2012 (takrat kot
ciljna skupina P2B) in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že
tretje leto.
Za navedeno ciljno skupino upravičencev do financiranja namreč velja, da so upravičeni do sofinanciranja
na podlagi javnih razpisov P2 za največ 3 leta, pri čemer
velja, da morajo za vsako leto sofinanciranja posebej
kandidirati in izpolnjevati razpisne pogoje.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8.
2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008,
z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani: http://www.
podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=62&Itemid=82
Izbrana podjetja bodo na poziv Sklada ali/in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo morala
sodelovati na izbranih javnih predstavitvah.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja
področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– so v težavah na podlagi računovodskih izkazov
za leto 2012 skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah. Razen, če podjetje opravi ustrezno
dokapitalizacijo najkasneje pred izdajo sklepa, tako, da
podjetje izpolnjuje naveden vstopni pogoj in se ne šteje
kot podjetje v težavah,
– ki imajo neporavnane obveznosti do Republike
Slovenije,
– ki so navedena v seznamu podjetij, na podlagi
Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni
list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi
določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati naročniki iz
prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
– ki so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2009–011), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju
– upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost
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100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.
4.2. Pogoji za sofinanciranje podjetja:
– podjetje mora izkazovati vsaj enega zaposlenega1 za polni delovni čas od oddaje vloge do konca
obdobja upravičenih stroškov. Nosilec dejavnosti pri
s.p.2 (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje)
in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo
s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112,
kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe, se za
potrebe tega razpisa upošteva kot zaposlena oseba, če
je v podjetju zaposlen za polni delovni čas;
– kadar pride do večjih sprememb pri poslovanju
podjetja, ki ga podjetje pri pripravi poslovnega načrta
ni moglo predvideti, zaradi česar prihaja do razhajanja
dejanskega stanja od stanja v poslovnem načrtu, ki je
bil predložen ob prvi kandidaturi na razpis P2 (kot ciljna skupina P2A v 2011) in morebitni novelaciji pri drugi
kandidaturi (kot ciljna skupina P2B v letu 2012), mora
podjetje pripraviti noveliran poslovni načrt, ki mora izkazovati: zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost podjetja za obdobje 3 let.
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Podjetja se ne točkujejo.
Sofinanciranje se odobri pod pogojem, da podjetje
pridobi pozitivno mnenje Sklada o realizaciji ciljev in
izpolnjevanju pogojev za nadaljnjo kandidaturo za leto
2013 (status mnenja o realizaciji projekta: pozitivno;
stanje projekta: nezaključen projekt).
Mnenje Sklada se izda na podlagi naslednjih podatkov oziroma poročil:
– primerjavo dejanskega stanja projekta s cilji iz
poslovnega načrta, ki je bil podlaga za odobritev vloge
podjetja po javnem razpisu P2 v letu 2011 (v okviru
ciljne skupina P2A) in nadaljevanje razpisa P2 v letu
2012 (takrat v okviru ciljne skupine P2B) in pojasnitvijo
odstopanj v primeru le teh (odstopanja od zaposlitvenega, finančnega, poslovnega, časovnega vidika, …);
– podrobno poročilo o dejansko izvedenih aktivnostih v letu 2012 v zvezi s prijavljenim projektom;
Možnosti nadaljevanja sofinanciranja ima podjetje,
ki je v prejšnjem letu doseglo zastavljene cilje, skladno
s poslovnim načrtom, ki je bil osnova za sofinanciranje
v prejšnjem letu.
V primeru potreb po dodatnih informacijah, se
opravi še ogled v podjetju.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi
Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno
formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot
tudi negativnim mnenjem.
Direktor/ica Sklada sprejme končno odločitev
s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi
vloge.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni
razpis
Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2C po
tem razpisu znaša največ do 1.200.000,00 EUR.
1
V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih,
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih,
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«

2
V primeru samostojnih podjetnikov se kot
zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba,

ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas
(polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih,
ko 66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih
primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke
javnega razpisa izpolnjen.
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Maksimalna višina subvencije za podjetje je
20.000 EUR.
7. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in dohodek
iz pogodbe o poslovodenju, ki je sklenjena na podlagi
zavarovalne osnove 1123; maksimalni upravičen strošek
mesečne plače ali dohodka iz pogodbe o poslovodenju
je 1.600 EUR (1 bruto) na zaposlenega, ki dela na razvoju; samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti niso
upravičeni do povračila stroškov plač in prispevkov;
Sklad ne upošteva druge oblike izplačil (regres, avtorske
pogodbe, honorarje, idr).
– stroški promocije do 5.000,00 EUR,
– stroški najema opreme za realizacijo projekta,
vendar največ 5.000 EUR,
– stroški najema poslovnih prostorov v SIO. Za
kritje stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maksimalno 6 EUR/m2 (za podjetja v podjetniških inkubatorjih
in tehnoloških parkih) in maksimalno 3 EUR/m2 (za podjetja v univerzitetnih inkubatorjih) in se izplača na osnovi
podatkov iz najemne pogodbe,
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja projekta,
– materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev
oziroma proizvoda prijavljenega projekta,
– nematerialni stroški v povezavi z razvojem prijavljenega projekta (nematerialne investicije zajemajo
pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito
lastnega znanja-patenti, nakup licenc)
in se povrnejo v višini največ do 80 %, preostali
del se lahko financira iz lastnih in ostalih nejavnih virov.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno
prevozna sredstva. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije projekta z leasingom in kompenzacijami ni dovoljeno.
Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo materialnih in nematerialnih investicij, ki bodo
financirani po tem javnem razpisu.
Zamenjava načrtovane opreme in storitev v okviru
upravičenih stroškov je možna tudi po sklenitvi pogodbe
o subvencioniranju s podjetjem. Zamenjava je možna za
enakovredno ali boljšo opremo ali storitev (posebej pri
tehnološki opremi (predvsem računalniški), kjer prihaja
do naglih sprememb). Zamenjava načrtovane opreme
in storitev v okviru upravičenih stroškov je možna na
podlagi prošnje podjetja in soglasja Sklada. Podjetje
mora pridobiti to soglasje Sklada pred naročilom oziroma nakupom opreme ali storitev. V primeru odobritve
drugih sprememb pa bo Sklad sklenil s podjetjem aneks
k pogodbi o izplačilu subvencije.
Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih
oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba
ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež ali
glasovalne pravice) s podjetjem-upravičencem. Prav
tako se oprema in/ali storitev, ki sodi med upravičene
stroške ne more nabavljati od oseb v sorodstvenem
razmerju z lastniki podjetja. Sklad lahko vlagatelja pozove na dodatno obrazložitev ustreznosti posameznega stroška.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja potrjenega projekta
iz različnih javnih virov, lahko Sklad prekine izplačeva3
Velja samo za poslovodje pri enoosebnih družbah z
omejeno odgovornostjo, v primerih ko je poslovodja hkrati
tudi lastnik podjetja.
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nje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev
vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
8. Obdobje upravičenosti izdatkov: subvencija se
odobri za upravičene stroške projekta nastale od 1. 9.
2012 do 30. 6. 2013.
9. Oddaja zahtevka za izplačilo subvencije
Upravičenec mora poslati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 4. 7. 2013.
Pri zahtevku je potrebno predložiti:
– seznam računov-stroškovnik za upravičene stroške projekta (obrazec 3),
– originalni računi in dokazila o plačanih računih
upravičenih stroškov projekta,
– končno poročilo,
– izjava upravičenca o številu zaposlenih na dan
30. 6. 2013, podpisana s strani odgovorne osebe,
– kopija M1 obrazca zaposlenega za polni delovni
čas, izdanega s strani ZZZS.
Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne dokumentacije.
10. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je 22. 3. 2013.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru
neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada, pa
datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne
zavržejo.
11. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo izvedlo
v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
12. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse
pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
Sklad bo, najkasneje v roku 30 dni od roka za odpiranje vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali
neodobritvi subvencije Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep
o odobritvi oziroma neodobritvi subvencije je možno
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema
in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, vzorec prijavnega lista za subvencije
za zagon inovativnih podjetij, vzorec pogodbe o izplačilu
subvencije, zahtevek za subvencijo z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Ulica
kneza Koclja 22, Maribor, v pisarni št. 8, pri svetovalcu
2 za državne pomoči (Marjana Šipek), vsak delovni dan,
med 9. in 14. uro in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-72
mag. Manfred Lepej in 02/234-12-64 mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
14. Vsebina vloge
1. Prijavni list za subvencije za zagon inovativnih podjetij. Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu
http://evloge.podjetniskisklad.si, obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili
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spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni
list potrdite s podpisom in štampiljko4 ter ga predložite
v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je potrebno
le tega potrditi!
2. Seznam upravičenih stroškov (obrazec 25) s priloženimi kopijami računov, predračuni, ponudbami, kalkulacijami plač in najemnin in obrazložitvijo izbora opreme/storitev in ponudnika opreme/storitev. V obrazec 2
morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi računi, predračuni, ponudbe, kalkulacije plač in najemnine
z neto vrednostmi (brez DDV) in kumulativnim seštevkom. Obrazec 2 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni
list za subvencije za zagon inovativnih podjetij. Najdete
ga na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si (izpolnite
ga hkrati s prijavnim listom).
3. Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto
2012 (potrebno je natisniti enako kot je oddana na AJPES).
4. a) V primeru, da poslovnega načrta ne spreminja
ga ni potrebno ponovno oddati, podjetja pa mora priložiti
izjavo, da ni bilo sprememb pri izpolnjevanju poslovnega
načrta in uresničevanju le tega.
b) Noveliran poslovni načrt z navedenimi razlogi
odstopanj od osnovnega poslovnega načrta.6 Noveliran
poslovni načrt mora vsebovati tudi obstoječe in planirane bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov, pri čemer noveliran poslovni načrt ne sme
bistveno spreminjati projekta in zadanih ciljev.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
št. 1 do št. 4 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena
oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika
prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ
5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek
oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno
vloge po merilih javnega razpisa.
15. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Sklada.
Vlogo za subvencije za zagon podjetij pošljite7 na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22,
2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj -P2C/11«.
Če podjetje ne posluje z štampiljko mora to napisati.
Obrazec 2 razpisne dokumentacije, ki ga izpolnite v
sklopu prijavnega obrazca (stroškovnik) preko spleta.
6
Za izdelavo poslovnega načrta se lahko uporabi
naš pripomoček, ki pa ni edina ali privilegirana oblika
poslovnega načrta. V primeru pisanja poslovnega načrta
brez našega pripomočka je potrebno prikazati planirano
bilanco stanja in plan izkaza poslovnega izida ter prikaz
denarnih tokov vsaj za naslednja 3 leta po oddaji vloge.
7
Naslovnica za ovojnico je oblikovana v obrazcu
4 razpisne dokumentacije.
4
5
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Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor) je možna vsak delovni
dan, med 9. in 15. uro.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 407-23/2013

Ob-1767/13

Občina Brežice na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in
zvez v Občini Brežice (Uradni list RS, 40/07)in Odloka
o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS,
št. 10/12, 7/13), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
v letu 2013
Osnovni podatki o javnem razpisu
I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
II. Namen razpisa: sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice za
leto 2013, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja
turizma na območju Občine Brežice.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina okvirnih
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice je
23.750,00 EUR. Sredstva bodo zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2013 in sicer na postavki:
9608 – Programi turističnih društev in OTZ.
IV. Namen sredstev in upravičenci
Namen sofinanciranja programa aktivnosti društev
in zvez, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost na območju Občine Brežice, so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavite na raznih sejmih, razstavah
in drugih prireditvah doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka,
razglednica, brošura ipd., spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
razvoja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine, urejanja in olepšanja okolja,
– ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih točk, čistilne akcije
in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in
dopolnilnih dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in
širšega pomena, aktivnosti za zagotavljanje podmladka:
organizacija delavnic za otroke in mladino, izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev:
seminarji, predavanja,
– delavnice, ekskurzije, ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– investicije v prostore društev in zvez,
– programi oziroma projekti, ki so sofinancirani iz
drugih postavk občinskega proračuna,
– vsi računi povezani s prehrano, plačevanje članarin, najemnin, tekočih stroškov za poslovne prostore
(računi za elektriko, telefonijo in podobno).
Upravičenci do sredstev so zgoraj navedena društva in zveza, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Brežice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani
članarini,

– da imajo poravnane vse davke in druge obvezne
zakonske in poslovne obveznosti,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvajanje dejavnosti,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in
zvez v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/07),
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– prijavni obrazec,
– pregledno vsebinsko in finančno poročilo o delu
društva ali zveze v letu 2012,
– pregledna vsebinska in finančna predstavitev programa aktivnosti za leto 2013, ki je potrjen s strani pristojnih organov društva,
– obrazec predstavitev prijavljenega programa,
– obrazec predstavitev projekta,
– izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa,
– parafiran vzorec pogodbe.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Merila so določena v razpisu v točkah. Sredstva se
razdelijo glede na doseženo število točk in višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:
A: do 60 % na podlagi predloženega letnega programa po naslednjih področjih:
1. ohranjanje naravne in kulturne dediščine
2. organizacija in izvedba čistilnih akcij
3. organizacija in izvedba prireditev
4. promocijske aktivnosti
5. izobraževanje
6. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje aktivnosti vzpodbujanju razvoja turizma
7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe
B: do 20 % na podlagi projektov
C: do 10 % na podlagi članstva
D: do 10 % za ostala merila, ki jih določi komisija
na podlagi letnih usmeritev na področju razvoja turizma
VII. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja
meril, ki obravnavajo programe in projekte društev ter
zvez. Pod programi se štejejo redne programske aktivnosti, ki se že izvajajo najmanj 2 leti. Posamezno
društvo ali zveza lahko prijavi poleg programa največ
3 projekte.
Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti in projekte turističnih društev in zvez največ do 50 % celotne vrednosti prijavljenih aktivnosti in projektov. Društvo
mora za črpanje odobrenih sredstev predložiti račune za
celotni znesek s sklepom odobrenih sredstev.
VIII. Oseba, pooblaščena za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji
Vse podrobnejše informacije o razpisu in razpisni dokumentaciji pridobite na Občini Brežice Brežice,
CPB 18, Brežice. Kontaktna oseba: Roman Matjašič,
tel. 620-55-52.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega
roka, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, na Občini Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice ali na spletni strani,
www.obcina.brezice.si.
IX. Rok za prijavo in način dostave
Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu
morajo biti oddane v zaprti kuverti z nazivom vlagatelja ter pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev
in zvez v Občini Brežice« osebno na vložišče Občine
Brežice v času uradnih ur ali po pošti na naslov: Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Rok za prijavo: do vključno petka, 29. 3. 2013 (velja
poštni žig).
Na kuverti mora biti vidno označen naziv pošiljatelja.
Rok za dostavo zahtevka za nakazilo zneska z dokumentacijo je do vključno 30. 11. 2013. Kolikor so aktivnosti opravljene pred tem datumom, se sredstva lahko črpajo prej. Črpanje sredstev bo možno tudi na več
obrokih oziroma po opravljeni aktivnosti.
X. Odpiranje vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska strokovna komisija,
ki jo imenuje župan Občine Brežice. Odpiranje vlog, ki
ga vodi strokovna komisija ne bo javno.
V primeru nepopolnih vlog, bodo prijavitelji pozvani,
da v roku 5 dni svojo vlogo ustrezno dopolnijo. Kolikor
vloga v zadnjem roku ne bo ustrezno dopolnjena, bo
zavržena kot nepopolna.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa: upravičenci
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh
po izvedbi vseh aktivnosti javnega razpisa. Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe
v 10 dneh po pravnomočnosti sklepa o izboru.
Občina Brežice
Ob-1775/13
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov
organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov in njihovih združenj v Občini Straža (Uradni
list RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje programov organizaciji in društev na področju humanitarnih
dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov in njihovih združenj v Občini Straža, Odloka
o proračunu Občine Straža za leto 2013 (Uradni list RS,
št. 102/12) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 7/07 in 27/08), objavlja Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža
javni razpis
za financiranje programov organizacij in društev
na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in
njihovih združenj v Občini Straža za leto 2013
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov in njihovih združenj v Občini Straža v višini
10.600,00 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
programov:
– organizacije, društva, združenja in zveze, ki so
registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti, ter
interesnih in stanovskih dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na
javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini
Straža,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine
Straža, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine
Straža,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani
članarini in ostalo dokumentacijo,
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– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizacijo programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. V letu 2013 bomo sofinancirali naslednje programe:
– programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti,
– programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki
imajo svoj sedež v Občini Straža,
– programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki
imajo svoj sedež izven območja Občine Straža.
Kulturna in športna društva ne morejo sodelovati
na tem razpisu. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti,
ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža. Dodeljena sredstva
bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu
2013.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
in način prijave.
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 8. 4. 2013 na
naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene
z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – humanitarna,
interesna, stanovska 2013«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov
z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog:
komisija, ki jo imenuje župan, bo 11. 4. 2013 odprla
vloge in zapisniško naredila seznam vseh prispelih vlog
po predlagateljih in vsebinah. Izvajalci, ki bodo v razpisnem roku poslali nepopolne vloge, jih bodo morali na
poziv Občine Straža, v roku 8 dni, dopolniti. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju
programov. Občina Straža lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo
in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na
naslovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine Straža,
www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali preko tel. 7/38-48-556.
Občina Straža
Ob-1776/13
Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS,
št. 66/07), Meril in kriterijev za vrednotenje programov
na področju kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2013 (Uradni list RS, št. 102/12) in
6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07
in 27/08), objavlja Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351
Straža
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za financiranje kulturnih programov v Občini
Straža za leto 2013
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža v višini 18.020,00 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
kulturnih programov:
– društvo, ki ima registrirano kulturno dejavnost,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki, ki delujejo na področju ustvarjanja in
posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni
programi v interesu občine in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na
javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini
Straža,
– da so registrirani za opravljanje programov na
področju kulturne,
– da izvajajo programe kulture, ki so vključeni v občinski kulturni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske
(sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članih in imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva
(velja za društva), ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke o članstvu,
poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti, ter evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2013 bomo sofinancirali naslednje programe:
– ljubiteljska kulturna dejavnost (redna dejavnost
društva, sofinanciranje pevskih zborov, glasbene dejavnost, sofinanciranje gledaliških, lutkovnih, recitacijskih,
folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin, sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),
– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Kulturna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih programov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini
Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2013.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
in način prijave.
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 8. 4. 2013 na
naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene
z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – kultura 2013«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov
z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 11. 4. 2013 odprla komisija, ki
jo imenuje župan. Vloge bo pregledala občinska uprava, ter ugotovila ali je posamezna vloga pravočasna,
ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če
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ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih
dni ustrezno dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge
komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov
in predlog delitve razpoložljivih sredstev za kulturne
programe. Sklep o izbiri programa in delitvi razpoložljivih
proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku postopka.
Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju kulturnih programov. Občina Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali
razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih ni vložila
upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo
in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na
naslovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine Straža,
www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali na tel. 07/38-48-556.
Občina Straža
Ob-1777/13
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98, 45/99, 113/07 in 71/08), Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža (Uradni list
RS, št. 66/07, 51/10 in 29/11), Pogojev, meril in kriterijev
za vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2013 (Uradni list
RS, št. 102/12) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 7/07 in 27/08) in Letnega programa športa
v Občini Straža za leto 2013, objavlja Občina Straža,
Ulica talcev 9, 8351 Straža
javni razpis
za financiranje programov športa v Občini Straža
za leto 2013
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov športa Občini Straža v višini 48.760,00 EUR, iz
proračunske postavke 18027.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
športnih programov:
– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za
posamezna področja oziroma športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na
javni razpis:
– da imajo sedež v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da izvajajo program športne aktivnosti, ki so vključene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih
tekmovalcih in imajo urejeno, dokumentacijo v skladu
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z zakonom, ki ureja društva, ter da delujejo v skladu
z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke o članstvu,
poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih
ter plan načrtovanih aktivnosti,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa,
– izvajati morajo programe, ki so v letnem programu športa,
– aktivno morajo skozi vse leto sodelovati in doprinesti k razvoju športnih programov,
– skrbeti oziroma zagotavljati morajo, da se v njihove programe vključuje čim več občanov občine,
– skrbeti morajo za športno vzgojo občanov Občine
Straža,
– v tekočem letu morajo za občane na domačem
področju organizirati enkrat letno predstavitev oziroma
prireditev,
– skozi vse leto morajo upravičenci sodelovati z občino in pomagati pri organizaciji dogajanj, ki jih organizira občina,
– redno morajo poročati o svojih dejavnostih občini
in pošiljati članek za objavo v občinskem glasilu Stražan.
4. V letu 2013 bomo sofinancirali naslednje vrste
in dejavnosti opredeljene v letnem programu športa
v Občini Straža.
Zap. št. Nameni po merilih
I.

Športna vzgoja otrok in mladine
II.
Kakovostni šport
III.
Vrhunski šport
IV.
Športna rekreacija-rekreativna
dejavnost odraslih
V.
Športne prireditve
Skupaj za razpis

Znesek v €
za leto
2013
12.104,00
16.276,00
6.828,00
7.276,00
6.276,00
48.760,00

Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega
programa športa. Izbrane programe športa bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Straža in letnega programa športa
v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za
sofinanciranje programov športa v letu 2013.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
in način prijave.
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 8. 4. 2013 na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Prijave
morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis – Šport 2013«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov
z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 11. 4. 2013 odprla komisija, ki jo
imenuje župan. Vloge bo pregledala komisija, ter ugotovila ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila
upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.
Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in
pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za športne programe. Sklep o izbiri
programa in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev
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sprejme župan na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju
športnih programov. Občina Straža lahko javni razpis
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih ni vložila
upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo
in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na
naslovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine Straža,
www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali preko tel. 07/38-48-556.
Občina Straža
Št. 331-1/2013

Ob-1778/13

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07), Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper (Uradni
list RS, št. 70/07) ter sklepa župana št. 331-1/2013, objavlja Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper
javni razpis
za dodelitev sredstev državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Mestni občini Koper za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa
je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih
pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči in sicer:
A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme;
B. Pomoči po uredbi „ de minimis”.
A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
I. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov »skupinske izjeme« za leto 2013 so zagotovljena v okvirni višini do
58.000,00 EUR, od tega na proračunski postavki:
– 2323 Urejanje kmetijskih zemljišč: v okvirni višini
11.400,00 EUR,
– 2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu:
v okvirni višini 27.800,00 EUR,
– 2334 Ukrepi za tehnično pomoč: v okvirni višini
18.800,00 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena in se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva, skladno s pravili državnih pomoči in ob upoštevanju proračunskih možnosti. Kolikor
sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. Pri določitvi višene upravičenih stroškov
se ne upošteva DDV.
II. Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke in sicer kmetje-fizične osebe, mikropodjetja z manj
kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega
prometa, majhna podjetja z manj kot 50 zaposlenimi in
manj kot 43 milijona EUR letnega prometa ter srednja
podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim obsegom
prometa, ki ne presega 50 milijona EUR prometa. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih
gospodarstev in sicer kmetje – fizične osebe.
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Za vse razpisane ukrepe po uredbi za skupinske
izjeme velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo
dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko
uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Mestne občine Koper in sicer:
– do 15. 7. 2013 za ukrepe pod zaporedno številko 1, 3, 4;
– do 30. 7. 2013 za ukrep pod zaporedno številko 2;
– do 30. 10. 2013 za ukrep pod zaporedno številko
5. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti
z datumom iz tega obdobja.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo upravičencu za površine, objekte in ukrepe izvedene na območju Mestne
občine Koper in za strokovno in tehnično podporo, ki jo
koristijo kmetijski proizvajalci iz Mestne občine Koper.
Prosilci morajo predložiti:
a. Podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec „vloga za
prijavo na javni razpis” za vsak ukrep posebej.
b. Realno, strokovno oceno upravičenih stroškov
ali predračun izdan v tekočem letu.
c. Izjava o kumulaciji sredstev (izjava o dodeljenih
sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih
prejetih sredstvih.
č. Kolikor prijavitelj izvede ukrep na področju več
občin se upošteva sorazmerni delež, ki odpade na Mestno občino Koper.
d. Izjava o resničnosti podatkov.
e. Mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper
o ustreznosti naložbe, v primeru agromelioracij.
Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev in
obvezne priloge k vlogi so opredeljene pri posameznih
ukrepih tega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.
IV. Merila za izbor
Merila za dodelitev državnih pomoči po Uredbi za
skupinske izjeme in uredbi „de minimis” so:
a. Prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska
gospodarstva od leta 2007:
– upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev: 30 točk,
– upravičenec enkrat prejel podporo iz javnih sredstev: 20 točk,
– upravičenec dvakrat prejel podporo iz javnih sredstev:10 točk,
– upravičenec trikrat in več prejel podporo iz javnih
sredstev: 5 točk.
b. Starost upravičenca:
– do 40 let: 20 točk,
– nad 40 let: 15 točk.
c. Status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost (pokojninsko
in invalidsko zavarovan) 20 točk,
– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost: 10 točk.
d. Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo:
– območje z omejenimi možnostmi: 10 točk,
– ostala območja: 5 točk.
V okviru ukrepov tehnične podpore v kmetijstvu
ima prednost upravičenec, ki ponuja najnižjo ceno in se
vsaj dvakrat letno udeleži kmetijskih prireditev in ostalih
promocijskih prireditev, katere organizira Mestna občina Koper oziroma samostojno organizira prireditve na
področju kmetijstva.
V. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo-omejitev sredstev
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu
kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih
let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na
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območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na območjih
z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb na drugih
območjih,
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na drugih
območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba
opredeljena v poslovnem načrtu,
– najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 EUR
na kmetijsko gospodarstvo, razen za nakup specialne
mehanizacije priključkov in opreme za primarno kmetijsko proizvodnjo, kjer znaša najvišji znesek pomoči
5.000 EUR.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe v skladu s (točko III),
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane
v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID) ter imajo
v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za potrebe
kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov.
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v kmetijska gospodarstva,
– stroški nakupa specialne kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo (razen
traktorjev),
– stroški nakupa računalniških programov za potrebe kmetijske dejavnosti,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev novega nasada (sadovnjak,
oljčnik, nasad špargljev, razen vinograda).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za
izvedbo naložbe, lokacijska informacija v primeru lastnega zemljišča oziroma soglasje najemodajalca),
– predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika
zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Koper, razen za nakup kmetijske mehanizacije,
– obnova nad 0,2 ha trajnega nasada.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih
površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta (projektne dokumentacije
za ureditev pašnika),
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika
zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– potrdilo o namenski rabi zemljišča,
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Koper.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in obnovo namakalnih sistemov, pod
pogojem, da taka naložba vodi k zmanjševanju prejšnje
uporabe vode za najmanj 25 % (nakup in zamenjava
namakalne opreme)
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (kolikor je za
ureditev zemljišča potrebna tudi analiza tal so stroški
teh storitev vključeni),
– stroški nakupa namakalne opreme.
Pogoji za pridobitev:
– program agromelioracije,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika
zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– potrdilo o namenski rabi zemljišča,
– dokazilo o manjši porabi vode (potrdilo Kmetijsko
svetovalne službe oziroma pristojne inštitucije),
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Koper.
2. Varstvo tradicionalne krajine, dediščine in stavb
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60 % oziroma 75 % upravičenih stroškov na
območjih z omejenimi možnostmi pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih (kmetijska poslopja),
– do 100 % upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se
nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali
zgodovinske znamenitosti),
– do 100 % dodatne pomoči za pokritje izrednih
stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst
materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
Najmanjši znesek pomoči je 500 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo letno.
Upravičenci do pomoči:
– lastniki proizvodnih in neproizvodnih sredstev ter
objektov na območju občine, ki so vpisani v register kulturne dediščine, ter imajo status kulturnega spomenika
v skladu z Odlokom (Uradni objave PN št.1/93),
– organizacije in društva, ki skrbijo za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine na območju Mestne občine Koper,
– imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe na področju naravne in kulturne dediščine,
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– predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o vpisu proizvodnih sredstev ali objekta (tradicionalne stavbe) v register kulturne dediščine
(RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture,
– gradbeno dovoljenje,
– dokazilo o vpisu v register društev.
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški
pregleda.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Mestne občine Koper.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi zaokrožitve zemljišč,
– dokazila o plačilu stroškov.
4. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih
proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški zasnove in oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi
proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti,
sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in
sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski
organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za
spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov in so za to
ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem
območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali
druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah
ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti
oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
5.1. na področju izobraževanja in usposabljanja
kmetov na kmetijskem gospodarstvu,
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5.2. na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo
tretje osebe,
5.3. na področju organizacije forumov, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
5.4. za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih
članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom
iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih
na tekmovanjih, do vrednosti 500 EUR na nagrado in
zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti
tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter
zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim
gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve
skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije,
članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop
do storitev.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti
oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Mestne občine Koper.
B. Pomoči po uredbi de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na
območju Mestne občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov „de minimis” za leto
2013 so zagotovljena v okvirni višini do 15.3000,00 EUR,
od tega na proračunski postavki:
– 2836 Dopolnilne dejavnosti v okvirni višini
5.300,00 EUR,
– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja
v okvirni višini 10.000,00 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak ukrep znaša
do 50 % upravičenih stroškov, razen za ukrep Pokrivanje
operativnih stroškov prevoza iz odročnih krajev, kjer je
bruto intenzivnost pomoči do 100 %.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena,
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov
prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno na-
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ložbo pri ukrepu tehnične pomoči pri predelavi, naložbe
v opravljanje dopolnilnih dejavnost ter naložbe v trženje
kmetijskih proizvodov s kmetij je do 5.000 EUR.
III. Upravičenci
Za sredstva finančne pomoči po razpisu „de minimis” lahko zaprosijo kmetje- fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo
sedež in kmetijske površine na območju Mestne občine
Koper. Upravičenci so lahko tudi mikro podjetja ter pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom
razvoja podeželja. Prednost pri dodeljevanju sredstev
imajo nosilci kmetijskih gospodarstev in sicer kmetje –
fizične osebe.
IV. Ukrepi
1. Tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški
– stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema -polnilne
linije, etiketirka, filtri, vinifikatorji, mlini, preše in črpalke),
razen posod za hrambo vina,
– stroški nakupa opreme za filtriranje in stekleničenja olja, etiketirke (razen posod za hrambo olja in opreme za predelavo oljk).
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini ter ostali upravičenci v skladu s točko III. tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– odločba o vpisu dejavnosti oziroma o vpisu v register pridelovalcev vina in oljk,
– račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od zaključka zadnjega razpisa do 30. 7. 2013.
2. Naložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih pro
izvodov in turizem na kmetiji),
– stroški nakupa opreme za dopolnilne dejavnosti
(turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme,
– stroški nakupa opreme za predelavo kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov (realna obrestna mera) za
naložbe v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih
proizvodov in turizem na kmetiji).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvodov in so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev s sedežem v občini ter ostali upravičenci
v skladu s III.točko tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od
prejema pomoči,
– projektna dokumentacija naložbe,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve
od zaključka zadnjega razpisa do 1. 9. 2013,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti,
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– ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe
(gradbeno dovoljenje).
3. Naložbe v trženje izdelkov in storitev s kmetij
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja izdelkov s kmetijskih
gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …),
– oprema prostorov za neposredno prodajo izdelkov na kmetiji,
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in predelavo.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev na območju občine ter ostali
upravičenci v slkladu s III. točko tega razpisa,
– druge pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja izdelkov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni register,
– predračun za izvedene aktivnosti,
– dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2013 do
1. 9. 2013.
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza oziroma
osebnega prevoza/kilometer.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo (račun) o opravljeni tovornih prevozov na
odročnih krajih v obdobju od zaključka zadnjega razpisa
do 1. 9. 2013.
II. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati
po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 12. 4.
2013 na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene
dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, pritličje desno in sicer v času uradnih ur.
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki
so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, je
vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, na sedežu
Kmetijsko svetovalne službe Koper ter na spletni strani
Mestne občine Koper, www.koper.si.
Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti z obvezno
navedbo na prednji strani »Ne odpiraj-razpis skupinske
izjeme oziroma de minimis«. V primeru, da prijavitelj
pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden
naslov prijavitelja.
Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri občinski upravi Mestne občine Koper, Urad
za družbene dejavnosti in razvoj (Zvezdan Primožič, tel. 664-62-44) ali pri Kmetijsko svetovalni službi,
Ulica 15. maja št. 17, Koper.
III. Način reševanja vlog
O dodelitvi pomoči odloči župan na predlog posebne Komisije za pregled in oceno vlog imenovane
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s sklepom župana. Pri dodeljevanju državnih pomoči se
bodo upoštevala merila in kriteriji določeni v Pravilniku
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper oziroma
merila, ki so objavljena v javnem razpisu. Odpiranje vlog
ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija pozove, da
v roku 8 dni od prejema obvestila vlogo dopolni. Vloge
katere vlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili
ali jih bodo neustrezno dopolnili se zavrže.
Za dodeljena sredstva državnih pomoči bo obračunana akontacija dohodnine, v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpisa bodo
prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 30 dni od dneva
odločitve Komisije za pregled in oceno vlog. Sredstva
bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
Mestna občina Koper
Št. 330-3/2011-14

Ob-1779/13

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2013 (Uradni list RS, št. 24/12 s spremembami) in na
podlagi 7. člena Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 8/10, v nadaljevanju:
odlok) naslednji
javni razpis
za sofinanciranje programov društev
s področja kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013
I. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa in upravičeni stroški:
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne
občine Nova Gorica:
1. izobraževanja,
2. promocija društev in območja delovanja društev,
3. priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih,
4. prireditve s področja kmetijstva in podeželja,
5. nakup strokovne literature, priprava in tiskanja
zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.
Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki
so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode,
ogrevanja, najemnine, ipd.).
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega
razpisa niso:
1. programi, ki se ne izvajajo na območju Mestne
občine Nova Gorica,
2. programi, ki se sofinancirajo iz drugih občinskih
ali drugih javnih virov;
3. profitni programi,
4. stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
5. stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju.
Ne glede na druge določbe tega javnega razpisa
se ne sofinancirajo tisti programi, katerih sofinanciranje bi pomenilo kršitev veljavnih predpisov o državnih
pomočeh.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica.
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IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo javnega
razpisa je 15.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9007 Sofinanciranje programov
društev za razvoj podeželja. Sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v obliki dotacij.
V. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so strokovna, interesna
ali stanovska ter druga društva oziroma zveze društev
s področja kmetijstva in podeželja Mestne občine Nova
Gorica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. njihovo delovanje je neprofitne narave,
2. so registrirana skladno s predpisi o društvih,
3. imajo skladno z veljavnimi predpisi urejeno vso
potrebno dokumentacijo,
4. imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske ter druge pogoje za
izvedbo programa,
5. opravljajo dejavnosti iz zadnjega odstavka prvega člena odloka, kar mora biti tudi razvidno iz njihovega
naziva,
6. imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica ali izvajajo programe na njenem območju,
7. imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovala.
Za društva s področja kmetijstva in podeželja se
štejejo društva, katerih glavni namen je:
– združevanje kmetijskih pridelovalcev in rejcev živali, podeželskih žensk in podeželske mladine,
– informiranje, izobraževanje ali pomoč podeželskemu prebivalstvu,
– ohranjanje tradicionalnih kmečkih običajev,
– ohranjanje kulturne dediščine s področja kmetijstva in življenja na podeželju,
– ohranjanje obrti, ki so povezane s kmetijstvom.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev:
Do sredstev na podlagi tega javnega razpisa niso
upravičeni:
– prijavitelji, ki so za iste upravičene stroške že prejeli sredstva občinskih ali drugih javnih virov,
– prijavitelji, pri katerih se ugotovi, da so navajali
neresnične podatke.
VII. Upravičeni stroški
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:
1. Za izobraževanje: stroški kotizacije in gradiv,
stroški predavateljev, stroški najema prostora, potni stroški (stroški vozovnic, goriva);
2. Za promocijo društev in območja delovanja društev: materialni stroški izvedbe promocijskih aktivnosti
(npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev,
stroški kulturnih in etnoloških nastopov);
3. Za pripravo projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih: stroški priprave projektne dokumentacije (stroški zunanjega izvajalca,
pridobivanje dokazil in drugih prilog);
4. Za prireditve s področja kmetijstva in podeželja:
materialni stroški izvedbe prireditev (npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in
etnoloških nastopov);
5. Za nakup strokovne literature, priprave in tiskanja
zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala: stroški nakupa strokovne literature, priprave in
tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega
materiala.
Za upravičene stroške se štejejo tudi materialni
stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektri-
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ke, vode, ogrevanja, najemnine,ipd.). Upravičeni stroški
niso: stroški telefona in bančni stroški.
Vse upravičene stroške je potrebno izkazati in sicer v vlogi na javni razpis z računi in dokazili, izdanimi
v obdobju iz X. točke tega javnega razpisa. Za izplačilo
odobrenih sredstev je potrebno upravičene stroške dokazati z dokazili o izvedenih programih (kopije položnic,
bančni izpisi,…) ter dokazili o namenski porabi sredstev.
VIII. Višina odobrenih sredstev
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost programa, kot najvišja vrednost programa posameznega društva upošteva vrednost 2.000 EUR brez
vključenega DDV.
Višina sredstev, ki se odobri posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb odloka, tega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije, na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev
s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
Najvišji znesek sofinanciranja Mestne občine
Nova Gorica za posameznega upravičenca je največ
2000 EUR.
V primeru, da so izkazani upravičeni stroški ob
realizaciji programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja
programa sorazmerno zmanjša v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev: upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev
oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor
v roku iz X. točke tega javnega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti programa, za katerega so mu
bila z odločbo sredstva odobrena.
X. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega
so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2013. Sredstva na podlagi tega razpisa
bodo dodeljena tistim odobrenim programom, ki bodo
realizirani v času od 2. 9. 2012 do 30. 6. 2013.
XI. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 10. 7. 2013 do
12. ure.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje
10. 7. 2013 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo
osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1.
nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
XII. Organ, pri katerem se vložijo vloge: vloge se
lahko oddajo osebno ali po pošti v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za kmetijstvo – društva«
na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje, soba 38.
XIII. Priprava vlog
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo
lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma
izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v javnem
razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke
in mora biti dostavljena do roka, določenega v XI. točki
tega javnega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti,
na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica
ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
XIV. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija, bo potekalo
dne 10. 7. 2013 ob 12. uri.
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Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku
petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozovejo, naj
vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na
obrazcih razpisne dokumentacije ter vloge, ki ne bodo
dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske
uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni
organ).
Strokovna komisija obravnava popolne vloge na
podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga
izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi
razpisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti
med prejemnikom sredstev ter Mestno občino Nova
Gorica se določijo s pogodbo.
XV. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku roka iz XI. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil o izvedenih programih ter namenski porabi sredstev.
XVI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8.
do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica,
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 6/III,
soba 3/III ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je potrebno
oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete
na tel. 05/335-01-72 (Zdenka Kompare).
XVII. Merila za dodelitev sredstev
Zaprošeni zneski posameznega upravičenca se
točkujejo na podlagi spodaj navedenih meril.
PODROČJE
KMETIJSTVO
DRUGO
AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA
SAMOSTOJNIH VEČJIH
PROGRAMOV
UDELEŽBA
V PROGRAMIH DRUGIH
ORGANIZATORJEV
IZVAJANJE OSNOVNEGA
PROGRAMA
DELEŽ
81-100 %
ČLANOV
IZ MONG
33-80 %
0-32 %

TOČKE
1
0,5
1
0,5
0,25
1
0,5
0,25

Mestna občina Nova Gorica
Št. 478-431/2013

Ob-1780/13

V skladu z 42. in 48. členom Zakona o javno
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in
36. členom Zakona o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) ter Odlokom
o koncesiji obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja zbiranje komunalnih odpadkov ter
prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Lju-
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tomer, Križevci in Razkrižje (Uradni list RS, št. 73/11)
objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja zbiranje komunalnih odpadkov
ter prevoz komunalnih odpadkov
na območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje
1. Naročnik:
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242
Križevci pri Ljutomeru,
Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje.
2. Predmet: podelitev koncesije za opravljanje
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja zbiranje komunalnih odpadov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Ljutomer, Križevci
in Razkrižje.
3. Kraj izvedbe: Območje občin Ljutomer, Križevci
in Razkrižja.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: prijave v variantah niso sprejemljive.
5. Koncesijska pogodba se sklene za obdobje
10 let.
6. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni
razpis.
7. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Ljutomer: www.obcinaljutomer.si; spletni strani Občine Križevci: www.obcina-krizevci.si in spletni strani Občine
Razkrižje: www.razkrizje.si.
8. Način, kraj in oddaje vloge: prijavitelji morajo
svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti
v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici, kot je
določeno z razpisno dokumentacijo na naslov: Občina
Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do 8. 4. 2013
do 11. ure.
9. Izdelava prijave: prijavitelj mora oddati prijavo na
obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji. Podrobnejši pogoji so razvidni iz prilog razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka
za oddajo prijave.
10. Pogoji za pravilnost prijave: naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo
tiste prijave, ki bodo pravočasne in pravilno označene.
Prijava je pravočasna in pravilno označena, če je osebno oddana ali prispe po pošti na naslov naročnika do
datuma in ure, določene v razpisu.
11. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse
dodatne informacije lahko interesenti dobijo na naslovu:
andreja.toric@ljutomer.si. Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji poslati po elektronski pošti. Naročnik
bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na
spletni strani občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje.
12. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: naročnik si pridružuje pravico, da najkasneje šest
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki
»dopolnila» objavljena na spletni strani občin Ljutomer,
Križevci in Razkrižje. Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem
omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb
razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo
prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
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13. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: za izbiro
najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo najnižja
cena.
14. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo v ponedeljek, 8. 4. 2013 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer.
15. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Najkasneje 14 dni po dokončnosti upravne odločbo po izboru,
bo koncesionar prejel v podpis Koncesijsko pogodbo,
katero mora podpisati v roku 14 dni od prejema.
16. Drugi pogoji: naročnik si v postopek javnega
razpisa pridržuje vključiti pogajanja o ceni z vsemi prijavitelji, ki bodo imeli popolno ponudbo.
V razpisni dokumentaciji so določeni vsi pogoji, ki
jih mora upoštevati in izpolnjevati prijavitelj pri oddaji
prijave. Prijavitelj mora izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev, pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji
za predložitev skupne vloge oziroma skupne ponudbe.
Občina Ljutomer
Občina Križevci
Občina Razkrižje
Št. 014-0003/2013-202

Ob-1781/13

Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji),
– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99 in naslednji),
– Pravilnik o sofinanciranju društvenih programov
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/07).
3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja,
ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem
in se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa,
pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na območju
Občine Ravne na Koroškem oziroma da je program
njihovega dela zastavljen tako, da vključuje občane Občine Ravne na Koroškem,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene minimalne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu v Občini
Ravne na Koroškem.
5. Pravico do sofinanciranja društvenih programov
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem imajo:
– društva in organizacije, ustanovljene v skladu
z Zakonom o društvih z dejavnostjo splošnega značaja,
razen društev s področij kulture, športa, socialnega in
zdravstvenega varstva, kmetijstva in turizma ter drugih
dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi samostojnih pravilnikov o sofinanciranju.

6. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa znaša v skupni višini
7.060 €.
7. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v dvakratnem znesku, in sicer prva polovica
dodeljenega zneska do konca meseca julija 2013 in
druga polovica dodeljenega zneska do konca meseca
novembra 2013. Prejemniki sredstev morajo sredstva
porabiti do 31. 12. 2013.
8. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do ponedeljka, 8. 4. 2013 v zaprti kuverti v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik
ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi splošnega značaja – 2013«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
9. Odpiranje ponudb bo v sredo, 10. 4. 2013, ob
15.30, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
10. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
11. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan, od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani: www.
ravne.si od vključno petka, 8. 3. 2013.
12. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce,
ki so priloga k razpisni dokumentaciji.
13. Dejavnosti in programi morajo biti finančno
ovrednoteni in navedeni viri financiranja.
14. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
meril za finančno vrednotenje programov in dejavnosti
splošnega značaja, navedenih v Pravilniku o sofinanciranju društvenih programov in dejavnosti splošnega
značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 62/07), ki je priloga razpisne dokumentacije.
15. Podrobne informacije dobite na Oddelku za
družbene in stanovanjske dejavnosti: Občine Ravne
na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene
dejavnosti, tel. 02/82-16-022.
16. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov.
17. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 122-0006/2013-202

Ob-1782/13

Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in na
slednji),
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– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99 in naslednji),
– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10).
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje dejavnosti in programov s področja
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne
na Koroškem za leto 2013.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem oziroma je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno
v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti in programov;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine
Ravne na Koroškem (ni pogoj za javne zavode in javne
ustanove).
Pravico do sofinanciranja dejavnosti in programov
s področja socialnega in zdravstvenega varstva imajo:
Za izvajanje redne dejavnosti:
– organizacije in društva s področja socialnega in
zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so
pomoči potrebni.
Za izvajanje razvojnih programov:
– organizacije in društva s področja socialnega in
zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so
pomoči potrebni,
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo
programe v Občini Ravne na Koroškem ali za občane
Občine Ravne na Koroškem, kadar gre za dopolnitev
njihove redne registrirane dejavnosti,
– prostovoljne in neprofitne organizacije in društva,
katerih osnovna dejavnost ni s področja socialnega ali
zdravstvenega varstva, vendar delujejo v javnem
interesu in izvajajo razvojne programe z elementi
socialne ali zdravstvene skrbi za zagotavljanje čim bolj
enakopravnega vključevanja svojih članov in občanov
Občine Ravne na Koroškem v okolje.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa
V skupni višini 21.375 €, od tega:
A: za izvajanje rednih dejavnosti v višini 16.500 €,
B: za izvajanje razvojnih programov v višini 4.875 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v dvakratnem znesku in sicer prva polovica
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dodeljenega zneska do konca meseca julija 2013 in
druga polovica dodeljenega zneska do konca meseca
novembra 2013. Prejemniki sredstev morajo sredstva
porabiti do 31. 12. 2013.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do ponedeljka, 8. 4. 2013 v zaprti kuverti v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik
ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom
»Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis –
Zdravstveno in socialno varstvo – 2013«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 10. 4. 2013, ob
16. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani: www.
ravne.si od vključno petka, 8. 3. 2013.
11. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce,
ki so priloga k razpisni dokumentaciji.
12. Dejavnosti in programi morajo biti finančno
ovrednoteni in navedeni viri financiranja ter priloženo
Poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2012.
13. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
meril in kriterijev za vrednotenje dejavnosti in programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva,
navedene v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10), ki je priloga razpisne dokumentacije.
14. Podrobne informacije dobite na Oddelku za
družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na
Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II. za družbene
dejavnosti, tel. 02/82-16-022.
15. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov.
16. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 322-0001/2013-211

Ob-1790/13

Občina Ravne na Koroškem, v skladu s sprejetim
Odlokom o proračunu Občine Ravne na Koroškem za
leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013)
in sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Ravne na Koroškem (Uradni
list RS, št. 11/06) objavlja
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za sofinanciranje programov na področju turizma
v Občini Ravne na Koroškem v letu 2013
I. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem objavlja javni razpis
za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013.
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II. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje letnih programov na področju turizma je na proračunski
postavki:
– 45141821 – Financiranje društev na področju turizma 1.000,00 € in
– 45041837 – Turistične prireditve 6.885,00 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2013.
III. Namen sredstev in upravičenci:
– za redne dejavnosti turističnih društev,
– za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji
turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– za izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– za spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– za akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine in urejanju okolja,
– za aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– za izvajanje projektov, ki povezujejo več društev
in drugih turističnih organizacij.
Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju
turizma (turistična društva ter pravne in fizične osebe),
ki izvajajo dejavnosti, opredeljene v javnem razpisu.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo
načrtovanih programov,
– društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa
Zakon o društvih,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za
prihodnje leto,
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika.
V. Zahtevana dokumentacija:
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– pregledno vsebinsko poročilo o delu v preteklem
letu,
– pregledno finančno poročilo o delu v preteklem
letu,
– pregledna vsebinska predstavitev programa v tekočem letu,
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
Obravnavane bodo le popolne vloge, ki bodo oddane do predvidenega roka na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem,
s pripisom: »Vloga – Ne odpiraj« ter z označbo »Javni
razpis – Programi turizma za leto 2013«. Na hrbtni strani
ovojnice naj bo naveden polni naslov prijavitelja.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
VI. Merila za dodelitev sredstev:
Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
VII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim sklepom, ki ga izda direktorica občinske uprave. Zoper izdani sklep lahko prejemnik vloži pritožbo v roku 8 dni od
prejema, županu Občine Ravne na Koroškem.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji:
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij in
razpisni dokumentaciji je Mateja Brankovič na Uradu za
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operativne in splošne zadeve, tel. 02/821-60-23 ali po
e-pošti: mateja.brankovic@ravne.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega
roka, vsak delovni dan med 8. uro in 13. uro, v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne ali na spletni strani: www.ravne.si (pod rubriko:
Javni razpisi/Javni razpisi in pozivi).
IX. Rok za prijavo in način dostave
Vloge sprejema Občina Ravne na Koroškem, Urad
za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390
Ravne na Koroškem do dne 8. 4. 2013. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
do dne 8. 4. 2013 do 12. ure oddana v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem.
Odpiranje vlog bo v torek dne 9. 4. 2013 ob 11. uri,
v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem (pritličje).
X. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Komisija, ki jo imenuje župan, bo najkasneje
v 30 dneh po zaključku razpisa, pripravila predlog izbora
programov in ga posredovala Odboru za gospodarstvo
v obravnavo in potrditev.
Prosilci bodo o odobritvi oziroma zavrnitvi vloge
pismeno obveščeni v roku 60 dni po zaključku razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov bo sklenjena pogodba
o sofinanciranju.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 6100-0001/2013-201

Ob-1793/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11,
100/11 Odl. US: U-I-210/10-10), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.
US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19,
51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF),
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 39/99 in naslednji) in Pravilnika o sofinanciranju
programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne
na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja Občina
Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2013, v okvirni višini 38.602 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in projektov.
3. Osnovna razpisna področja
3.1 Programi ljubiteljske kulture
V javni interes na področju ljubiteljske dejavnosti
spadajo spodbujanje dejavnosti kulturnih društev, skupin in organizacij s področja kulture, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje in za
izobraževanje potrebnih kadrov.
Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih,
ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,
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– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in
srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov,
v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
3.2. Posebni projekti ljubiteljske kulture, pomembni
za občino
V javni interes na področju izvajanja posebnih projektov ljubiteljske kulture spada udeležba na tekmovanjih, revijah, proslavah, gostovanja in sodelovanja
z društvi iz drugih občin in držav.
3.3. Knjiga – izdajateljska dejavnost
V javni interes na področju knjige spadajo: zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost posameznika, založniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura,
promocija knjig, branja in avtorjev, literarni večeri, mednarodna dejavnost in promocija.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na območju
Občine Ravne na Koroškem,
– da so najmanj leto dni pred objavo razpisa registrirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom
o društvih,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da vodijo evidenco o članstvu, razen javnih zavodov in ustanov,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi.
4.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za
sofinanciranje kulturnih programov, ki jo imenuje župan
Občine Ravne na Koroškem.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo
vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet razpisa, znaša 38.602 €:
– programi ljubiteljske kulture – 33.122 €,
– posebni projekti ljubiteljske kulture – 3.680 €,
– izdajateljska dejavnost – 1.800 €.
6. Merila in kriteriji za izbor:
Pri izboru posameznega programa bodo upoštevana merila in kriteriji, opredeljeni v prilogi 1 k Pravilniku
o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu
v Občini Ravne na Koroškem, za področje ljubiteljske
kulturne dejavnosti pa v prilogi 2 k Pravilniku o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja
pozivnih kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013.
8. Razpisni rok: razpis se prične 8. 3. 2013 in se
zaključi 8. 4. 2013.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
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– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine, http://www.ravne.si.
10. Oddaja in dostava predlogov:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo ponudniki do 8. 4. 2013 oddati na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – Kultura 2013«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime
in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem,
tel. 02/821-60-07 (mag. Majda Vrhovnik Čas).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge,
odpiranje prispelih ponudb bo 9. 4. 2013 ob 15. uri, na
sedežu Občine Ravne na Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo komisija s sklepom zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 671-0002/2013-201

Ob-1799/13

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32,
110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.
US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19,
51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJFi)
Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem
interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 123/08, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7-2013)
in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 39/99 in naslednji) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa
v letu 2013
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa:
Občina bo v skladu z Letnim programom športa
Občine Ravne na Koroškem 2013 sofinancirala naslednje programe:
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3.1. Sofinanciranje športnih programov:
– športno vzgojo predšolskih otrok,
– interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih zvez,
– informiranje o športu v medijih,
– propagandna dejavnost v športu,
– miselne in specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami,
– posebne nagrade za izredne športne dosežke,
– promocijske športne prireditve (mednarodne igre
šolarjev),
– program preživljanja prostega časa otrok med
počitnicami.
3.2. Promocijske športne prireditve.
3.3. Programi za aktivne počitnice in počitniške
programe.
3.4. Obratovanje in uporaba športnih objektov za
izvajanje letnega programa športa.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev v Občini Ravne na Koroškem,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu,
– ustanove, ki so bile ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehnične in
srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole
in visokošolski zavodi.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne
na Koroškem,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za
društva in zveze društev),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo organizirano redno športno dejavnost
najmanj 36 tednov na leto, razen za izvajanje aktivnih
počitnic,
– da so registrirani in delujejo že najmanj leto dni,
– da delujejo zakonito.
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 123/08 in Uradno glasilo slovenskih občin, 7-2013)
ter Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem 2013.
4.3.1. Sredstva, namenjena za aktivne počitnice
in počitniške programe za mladino v zimskem času se
bodo delila po ključu števila otrok po podanem poročilu
o izvedenih počitnicah glede na stroške posamezne
aktivnosti, sredstva namenjena za aktivne počitnice in
počitniške programe v letnem času so namenjena Športnemu zavodu.
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4.3.2. Sredstva za obratovanje in uporabo športnih
objektov za izvajanje letnega programa športa se bodo
financirala v skladu s XI. točko Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne
na Koroškem
5. Okvirna višina sredstev:
1. Sofinanciranje športnih programov v višini
126.711 €.
2. Promocijske športne prireditve v višini 6.100 €.
3. Programi za aktivne počitnice in počitniške
programe v višini 16.059,00 €, od tega za zimske počitnice 4.200 € ter za letne počitnice 11.859 €.
4. Obratovanje in uporaba športnih objektov za
izvajanje letnega programa športa 248.922 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2013.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – Šport 2013«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
oddana do 15. ure, 28. 3. 2013 v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem oziroma oddana s priporočeno
pošiljko do 28. 3. 2013.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in
naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija opravila 29. 3. 2013, ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje
programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki
jo od 8. 3. 2013 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine: http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem, pri mag. Mariji Vrhovnik Čas
(02/821-60-07).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
športa za leto 2013.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 007-05/2012-07

Ob-1800/13

Na podlagi 5. člena Odloka Občine Komen o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene
živali (Uradni list RS, št. 108/12) Občina Komen objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
I. Predmet javne službe
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
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4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
5. skrb za ažurno vodenje registra psov, zlasti pa
ulovljenih, oskrbljenih in oddanih psov,
6. druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali (v nadaljevanju: zakon) ter Pravilnikom o pogojih za
zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: pravilnik).
II. Območje izvajanja javne službe: območje izvajanja javne službe obsega območje Občine Komen.
III. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja:
Koncesija se podeli za obdobje treh let. Koncesijsko
pogodbo podpiše izbrani prijavitelj z občino. Koncesijsko
razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki
podpišeta koncesijsko pogodbo.
IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za podelitev koncesije
Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti mora registriran za opravljanje dejavnosti
zavetišča;
2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon
ter pravilnik;
3. zavetišče mora biti urejeno s skladno z zakonom
in pravilnikom;
4. imetnik zavetišča mora imeti veljavno odločbo
Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da
prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
5. na 800 registriranih psov v občini mora imeti
zagotovljeno eno mesto v zavetišču in sicer za občino
1 mesto;
6. zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči
živalim;
7. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri
in z delom pridobljene izkušnje z živalmi;
8. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more
delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist lokalne skupnosti;
9. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost
veterinarja oziroma veterinarske službe;
10. imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano
veterinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstvenega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje
storitev zdravstvenega varstva živali;
11. imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo
za prevoz živali;
12. imeti mora stalen in neposreden vpogled v register psov in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za
iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu
živali ter za preverjanje lastništva živali;
13. imeti mora interni akt o veterinarsko – sanitarnem redu zavetišča;
14. imeti mora poravnane davke in prispevke,
15. ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
16. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki
je predmet javne službe.
V. Merila za izbor koncesionarja:
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali
pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere
koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:
1. Cena;
2. Strokovne in organizacijske sposobnosti prijavitelja (strokovna usposobljenost vodje zavetišča in oskrbni-
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kov, ustrezno število oskrbnikov in število vozil za prevoz
živali, število bivalnih prostorov za pse in namestitvenih
mest, …;
3. Izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali;
4. Dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
VI. Pogoji opravljanja javne službe
Javno službo je potrebno opravljati pod naslednjimi
pogoji:
1. Skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi
veljavnimi predpisi;
2. Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma;
3. Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev
takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje
javne službe;
4. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za
dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost.
5. Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi,
skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence,
ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občinam;
6. Koncesionar mora pristojnemu organu občine
o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, kadarkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna
poročila;
7. Koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke
pri njem zaposlenih ljudi;
8. Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri
izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi
višje sile;
9. Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo
pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve
v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna
naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem
imenu in za njegov račun;
10. Uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri
ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za
sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju
z veterinarsko organizacijo, Centrom za obveščanje
ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega
v zavetišču;
11. Koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna obvestila objavljati brezplačno.
VII. Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
– proračuna mestne občine,
– iz proračuna RS, če gre za društvo, ki deluje
v javnem interesu,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– drugih virov.
VIII. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave
na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do 25. 3. 2013
do 12. ure prispe po pošti oziroma je osebno oddana na
naslov iz IX. poglavja tega razpisa.
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Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje
pogoje za podelitev koncesije.
Prijava na razpis je popolna če vsebuje:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava);
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1);
3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2);
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3);
5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za
opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali);
6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali);
7. Fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS,
s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
8. Reference;
9. Fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oz. fotokopije odločbe o podelitvi
koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva
živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija);
10. Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali;
11. Fotokopija prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
12. Fotokopija internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča;
13. Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke;
14. Fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji
osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe
zapuščenih živali.
Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled
v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin
oziroma pojasnil.
IX. Rok in način predložitve prijav na razpis: rok za
oddajo prijav je 25. 3. 2013 do 12. ure na naslov: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen.
Kot pravočasna se bo štela tista prijava, ki bo najkasneje do 25. 3. 2013 do 12. ure prispela po pošti oziroma
bo osebno oddana na zgornji naslov.
Prijava se odda v zaprti kuverti. Na prednjo stran
kuverte se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne dokumentacije.
X. Ponudbena cena
Prijavitelj poda ponudbeno ceno za celovito oskrbo
zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja do 19. 4. 2013.
XI. Način in rok za izbor koncesionarja: koncesionar
se izbere z odločbo, ki se izda najkasneje v tridesetih
dneh po preteku roka iz IX. poglavja tega razpisa.
XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
Prijavitelji bodo obveščeni o izboru najkasneje
v petnajstih dneh po preteku roka iz prejšnjega poglavja tega razpisa.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
Občina si tudi pridržujejo pravico, da v razpisnem
postopku izvede pogajanja.
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XIII. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem
javne službe: izbrani koncesionar mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od
dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora
pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve
koncesijske pogodbe.
XII. Razpisna dokumentacija, informacije
Brezplačna razpisna dokumentacija ter informacije
so na voljo na Občini Komen, Komen 86, 6223 Komen,
na spletnem portalu občine: www.komen.si/objave/razpisi ter na elektronskem naslovu: ana.svagelj@komen.si.
Dodatne informacije so v času od objave razpisa
na voljo vsak delovni dan, med 8. in 12. uro in 13. ter
15. uro.
Občina Komen
Št. 13-074

Ob-1810/13

Na podlagi 7. člena Odloka o podelitvi koncesije
za opravljanje pokopališke dejavnosti v Občini Duplek
(Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 9/08, 5/13) objavlja
Občina Duplek
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje pokopališke
dejavnosti v Občini Duplek
1. Koncedent: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241 Spodnji Duplek.
2. Predmet koncesije: pokopališka dejavnost, ki
zajema predvsem naslednja dela:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– določanje mesta, datuma in ure pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom in predstavnikom verske
skupnosti,
– izvajanje pogrebnih svečanosti in zagotovitev
ozvočenja ves čas trajanja pogrebne svečanosti na pokopališču ter skrb za organizacijo javne pogrebne svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– vodenje evidence o grobovih in nadziranje raznih
del na pokopališču,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
3. Koncesija se podeljuje za pokopališko dejavnost
na naslednjih pokopališčih:
– Dvorjane,
– Korena,
– Vurberk.
Za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v tč. 2, se na
teritoriju Občine Duplek podeli le ena koncesija. Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, če so
po naravi združljive s koncesionirano dejavnostjo.
4. Koncesijska pogodba se sklepa za 5 let in začne
veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
5. Kandidati za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati pogoje iz 6. člena Odloka o podelitvi koncesije
za opravljanje pokopališke dejavnosti v Občini Duplek
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/08, 5/13).
6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti,
– izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne
dokumentacije,
– izjavo, da razpolaga z zadostnim strokovnim kadrom in drugimi tehničnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti,
– izjavo, da se strinja z merili iz razpisne dokumentacije,
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– izjavo, da bo sklenil ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem koncesionirane
dejavnosti lahko povzroči tretji osebi ali koncedentu,
– ponudbene cene za storitve, za katere se podeljuje koncesija,
– izjava o ponujeni koncesijski dajatvi,
– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov,
organizacije dela, strokovne usposobljenosti in tehnične opremljenosti, finančno operativnega in razvojnega
vidika,
– parafiran vzorec pogodbe.
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na občinski upravi Občine Duplek do vključno
22. 3. 2013, vsak delovnik med 8. in 14. uro, v petek
do 13. ure. Ponudniki lahko zahtevajo informacije in
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pisno ali po
elektronski pošti: obcina.duplek@duplek.si, do vključno
29. 3. 2013, do 12. ure.
8. Merila za izbiro ponudnika so:
– Ponudbena cena pokopaliških storitev:
– najnižja kumulativna cena koncesioniranih storitev 40 točk,
– vsaka naslednja višja cena 5 točk manj.
– Pisne reference:
– vsaka posamična pisna referenca 5 točk (za
pokopališča na območju ene občine velja ena referenca), vendar skupno največ 15 točk.
– Višina plačila za koncesijo:
– 4 odstotke od fakturirane vrednosti storitev,
ustvarjene z izvajanjem pokopališke dejavnosti v preteklem letu 5 točk,
– vsak naslednji celi višji odstotek dodatnih
5 točk.
9. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število
točk, če izpolnjuje preostale pogoje iz javnega razpisa.
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V primeru enakega števila točk bo izbran ponudnik, ki
bo dosegel višje število točk pri merilu višina plačila za
koncesijo.
10. Prijavo je potrebno posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241
Spodnji Duplek s pripisom »Javni razpis – koncesija
pokopališka dejavnost – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika.
11. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 5. 4. 2013,
do 12. ure. Obravnavale se bodo ponudbe, ki bodo do
tega datuma in ure prispele v tajništvo Občine Duplek.
Odpiranje ponudb bo dne 8. 4. 2013, ob 9. uri, v sejni
sobi Občine Duplek. Ponudbe bo odpirala in ocenjevala
strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Ponudniki bodo
o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po
odpiranju ponudb. O izbiri koncesionarja odloči občinska
uprava z odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja
je dovoljena pritožba. O pritožbi odloči župan. Z izbranim
koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan.
Prepozne in nepravilno označene ponudbe se štejejo kot neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave. Kolikor ponudba ne bo vsebovala vseh zahtevanih
dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih v razpisni
dokumentaciji, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Če
ponudnik ponudbe v roku, ki ga bo določila razpisna
komisija, ne bo ustrezno dopolnil glede zakonsko predpisanih pogojev, bo ponudba zavržena, če pa je ne bo
dopolnil glede dokazil, potrebnih za ocenjevanje ponudb, bo ponudba v tem delu prejela 0 točk.
12. Občina Duplek si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega od ponudnikov in ponovi razpis, kolikor ponudbe kljub veljavnosti iz kateregakoli razloga vsebinsko
ne bi ustrezale. Občina v tem primeru ni odškodninsko
odgovorna.
Občina Duplek
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Javne dražbe
Št. 050/13

Ob-1814/13

Republika Slovenija, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije, skladno z določbami Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in
št. 42/12) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: 4-sobno
stanovanje št. 210, z ID znakom 1725-218-210, v izmeri 152,80 m2, v 4. nadstropju stavbe na naslovu Slovenska cesta 55, Ljubljana, do celote in solastnina na
skupnih delih stavbe v etažni lastnini.
Izklicna cena za nepremičnino: 485.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu davčnemu
organu.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika.
4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
je 1.000,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in
sicer dne 27. 3. 2013, s pričetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino z ID znakom
1725-218-210, znaša 48.500,00 EUR in se plača
na račun št. 0110 0849 8714 591, sklic na številko
18 20303-7200013-75491013, z navedbo namena nakazila: Javna dražba–SLOVENSKA-55.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
30 dni po opravljeni javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.
Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe
Za dodatne informacije v zvezi s predmetoma javne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-24, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si ali
Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za pravosodje in javno

upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-67,
e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si. Ogled predmeta
javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani Ministrstvo za pravosodje in javno
upravo: http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_javne_uprave/investicije_in_nepremicnine/sektor_za_stvarno_premozenje_drzave/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/aktualne_javne_drazbe/.
9. Opozorilo
Organizator dražbe lahko do sklenitve pravnega
posla, postopek ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne
izkazane stroške prevzema dokumentacije.
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.
– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na vložišče Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 16. ure dne 26. 3. 2013.
– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora
vsebovati naslednja dokazila:
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila dražitelj ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).
– Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR).
– Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik.
– Dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
– Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico).
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
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Razpisi delovnih mest
Št. 10/2013

Ob-1768/13

Svet zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330
Mozirje, na podlagi sklepa Sveta zavoda JVIZ Mozirje
z dne 26. 2. 2013, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice za JVIZ Mozirje, OE vrtec
Mozirje in mandatno za direktorja zavoda.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 53. člen ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 34/11) in ZUJF (Uradni list
RS, št. 40/12).
Za ravnatelja je lahko imenovan kdor ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen v trajanju več
kot šest mesecev in kdor ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
vrtca.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2013.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja vrtca,
– potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki ne
sme biti starejše kot 8 dni,
– kratek življenjepis,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče
in zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica za
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 8 dni.
– pisno izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču
zoper kandidata/ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje,
s pripisom »Prijava za razpis ravnatelja OE vrtec Mozirje« priporočeno.
Nepopolne vloge bodo zavržene (izločene).
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet JVIZ Mozirje
Št. 10/2013

Ob-1769/13

Svet zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330
Mozirje, na podlagi sklepa Sveta zavoda JVIZ Mozirje
z dne 26. 2. 2013, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice za JVIZ Mozirje, OE OŠ
Rečica ob Savinji in mandatno za direktorja zavoda.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 53. člen ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08,

58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 34/11) in ZUJF (Uradni list
RS, št. 40/12)
Za ravnatelja je lahko imenovan kdor ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen v trajanju več
kot šest mesecev in kdor ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
šole.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2013.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja šole,
– potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki ne
sme biti starejše kot 8 dni,
– kratek življenjepis,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče
in zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica za
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 8 dni,
– pisno izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču
zoper kandidata/ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje,
s pripisom: »Prijava za razpis ravnatelja OE OŠ Rečica
ob Savinji« priporočeno.
Nepopolne vloge bodo zavržene (izločene).
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet JVIZ Mozirje
Št. 6/2013

Ob-1795/13

Na podlagi sklepa sveta zavoda II. Osnovne šole
Žalec z dne 3. 10. 2012 in 7. 2. 2013, Svet zavoda II.
Osnovne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 101/07, 36/08, 22/09, 58/09, 16/10,
20/11, 40/12.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let, delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas trajanja mandata.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2013.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdila o izobrazbi, o nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
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kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnost,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost) s kratkim življenjepisom, z navedbo delovnih izkušenj in s programom vodenja zavoda pošljite v 8 dneh na naslov: Svet zavoda II.
Osnovne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec, s pripisom
»Za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju
v zakonitem roku.
II. Osnovna šola Žalec
Št. 16

Ob-1798/13

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11 in 40/12) ter sklepa 3. seje Sveta vrtca Vrtca Kolezija z dne, 27. 2. 2013, Svet vrtca Vrtca Kolezija razpisuje prosto delovno mesto:
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca
Kolezija izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 106. in 107.a
členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12ZUJF) in 40. člena Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS,
št. 100/05, 25/08 in 36/10) ter 56. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96 in 36/10) in 28. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D
(Uradni list RS, št. 25/08), in sicer da:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih
določbah ZVrt,
2. izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje
in izobraževanja, v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ali priznan ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v enem letu po začetku
mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. predloži svoj program vodenja Vrtca Kolezija,
Rezijanska ulica 22, 1000 Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11 in 40/12).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca
Kolezija, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je s 1. 7. 2013.

Kandidati naj do 16. 3. 2013 na naslov: »Svet vrtca
Vrtca Kolezija, Rezijanska ulica 22, 1000 Ljubljana«,
z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja« pošljejo
popolno pisno prijavo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in kratkim življenjepisom, programom vodenja in
s priloženimi overjenimi kopijami dokazil oziroma originali o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, overjeno kopijo
delovne knjižice ter z originalnim potrdilom Ministrstva
za pravosodje in javno upravo o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem
postopku v skladu s 107.a členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 –
popr., 20/11 in 40/12), ki ne sme biti starejše od 15 dni.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet vrtca Vrtca Kolezija
Št. 7

Ob-1801/13

Svet zavoda Razvojne agencije Kozjansko na podlagi 18. člena Statuta RA Kozjansko razpisuje delovno
mesto
direktorja zavoda (m/ž).
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali druge
ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– izkušnje pri izdelavi in vodenju projektov na področju lokalnega in regionalnega razvoja, razvoja podjetništva in človeških virov,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– znanje dveh tujih jezikov, od tega aktivno en svetovni jezik,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega
jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe in znanja jezikov z dokazili,
2. življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje,
3. program dela in razvoja RA Kozjansko za mandatno obdobje,
4. izjavo kandidata da:
– je državljan RS,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
5. izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu pridobitev podatkov iz
4. točke iz uradnih evidenc.
Delovno mesto direktorja se razpisuje za štiriletni
mandat. Kandidati naj ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljejo na naslov: RA Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, z oznako »Za razpis
direktorja«. Rok za prijavo je 18. marec 2013. Prijavljeni
kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Razvojne agencije Kozjansko
Št. 205/2013

Ob-1807/13

Na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-IPB5), Uradni list
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12
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– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2d in 7. sklepa 3. seje Sveta šole
v šolskem letu 2012/2013 z dne 28. 2. 2013, Svet šole
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova ul. 34,
9240 Ljutomer razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kadidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovani/a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 15. 10. 2013.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, dosedanjih delovnih izkušnjah in programom vodenja zavoda) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
šole Gimnazije Franca Miklošiča, Prešernova ul. 34,
9240 Ljutomer z oznako »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet šole Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer
Ob-1808/13
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 – Odl. US, 103/07,
45/08 – ZArbit, 83/09 – Odl. US), Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US, 8/96, 18/98
– Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3,
65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 74/09 Odl.
US, 40/12 – ZUJF), Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 94/09 Odl. US, 4/10, 20/11, 100/11), Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film
Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03, 96/11, 12/13) in
Pravilnika o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Filmski studio Viba film
Ljubljana z dne 19. 10. 2001, Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana objavlja javni razpis za delovno
mesto
pomočnik direktorja za strokovno-tehnična
dela.
1. Opis del in nalog, ki se bodo opravljala na delovnem mestu »Pomočnik direktorja za strokovno-tehnična
dela (VII)«:
– usmerjanje, usklajevanje in vodenje tehnične
službe,
– določanje in usmerjanje tehničnih procesov
v skladu s tehničnimi standardi,
– koordinacija dela med posameznimi oddelki (področji) tehnične službe,
– načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti v tehnični službi,
– skrb za izvajanje nacionalnega filmskega programa,
– razvrščanje in vodenje vzdrževalnih del filmske
tehnike in opreme po prioriteti,
– izdelava poročil o poteku delovnega procesa in
okvarah v posameznih oddelkih tehnične službe,
– nadzor izbire, usposabljanja in delovne uspešnosti zaposlenih oseb,
– sodelovanje na kolegijih,
– opravljanje drugih del in nalog, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in usposobljenosti delavca oziroma delavke po nalogu nadrejenega.
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2. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat oziroma kandidatka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne oziroma
tehnične smeri,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– poznavanje filmskega področja s poudarkom na
filmski tehnologiji v vseh fazah izdelave filma,
– organizacijske sposobnosti,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Kot dodatno znanje se zahteva poznavanje dela
z računalnikom.
3. Kandidat oziroma kandidatka mora k prijavi priložiti:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena;
– izjavo o aktivnem znanju slovenskega jezika z navedbo dokazila iz točke 4 tega razpisa;
– potrdilo ali drugo dokazilo iz točke 5 tega razpisa
o aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
a. poznavanje filmskega področja s poudarkom na
filmski tehnologiji v vseh fazah izdelave filma,
b. organizacijske sposobnosti,
c. poznavanje dela z računalnikom.
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela).
4. Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če
je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo
šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih
šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim
potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove
o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine
po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne
stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno
opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
5. Za aktivno znanje svetovnega jezika se šteje
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe
v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je
6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju.
6. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene
za določen čas pet let, s poskusno dobo pet mesecev.
7. O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
8. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo
v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Filmski studio
Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
Filmski studio Viba film Ljubljana
Št. 321-2/2013

Ob-1827/13

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
in prvega odstavka 12. člena Sklepa o organizaciji in
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delu javnega zavoda Kobilarna Lipica (Uradni list RS,
št. 1/08) Kobilarna Lipica objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Kobilarna Lipica.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– najmanj visoka izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– ustrezne organizacijske in upravljavske izkušnje;
– znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Pogoj »ustrezne organizacijske in upravljavske izkušnje« določa tretji odstavek 12. člena sklepa o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarne Lipica. Standard
ustreznosti organizacijskih in upravljavskih izkušenj določa svet javnega zavoda Kobilarne Lipica, ki je organ,
ki presoja izpolnjevanje razpisnih pogojev in sicer bodo
upoštevane kot ustrezne upravljavske in organizacijske
izkušnje štete tiste izkušnje kandidata, ki so v zvezi z vodenjem javnega zavoda in v zvezi z dejavnostjo javnega
zavoda Kobilarne Lipica. Kobilarna Lipica.
Pogoj znanja svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če se je kandidat izobraževal pri ustrezni
izobraževalni instituciji, opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku, če se je kandidat večkrat udeležil
strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal tuji
jezik ali če je kandidat uspešno zaključil tuji jezik v okviru srednješolskega izobraževanja (v okviru pridobitve V.
stopnje izobrazbe).
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih štirih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. ustrezne organizacijske in upravljavske iz
kušnje,
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno.
Vlada Republike Slovenije bo izbranega kandidata,
po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje štirih
let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za
določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Kobilarna Lipica.
Izbrani kandidat bo hkrati opravljal funkcijo direktorja družbe Lipica turizem d.o.o. Za vodenje poslovanja
družbe Lipica turizem d.o.o. bo z izbranim kandidatom
sklenjena posebna pogodba o delu – opravljanju funkcije poslovodenja.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
tridesetih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis – Direktor – Kobilarna
Lipica« v petnajstih dneh po objavi javnega razpisa na
naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je mag. Nataša Kofol,
tel. 05/739-16-44.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Kobilarna Lipica
Št. 110-40/2013

Ob-1828/13

Na podlagi 21. člena Zakona o javnih agencijah
(Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in 18. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
objavlja javni natečaj
za direktorja Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (m/ž).
Kandidat1 mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima univerzitetno izobrazbo (VII/2) oziroma
raven izobrazbe, ki ustreza izobrazbi druge bolonjske
stopnje,
– da ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od
tega pet let na vodilnih delovnih mestih,
– da je strokovnjak na področju dela javne agencije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
K prijavi mora kandidat priložiti ustrezna dokazila, iz
katerih je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev, izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje AJPES pridobitev podatkov o izpolnjevanju
zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru,
da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša
bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Prijava naj
vsebuje tudi kratek življenjepis in vizijo razvoja AJPES.
Kandidat vloži prijavo v zaprti ovojnici s priporočeno
pošto, z označbo: »Javni natečaj za direktorja AJPES«
na naslov: AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana,
in sicer v roku 20 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: razpis@ajpes.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
Dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem
lahko kandidati dobijo pri vodji Službe za pravne naloge
AJPES, tel. 01/477-41-61.
Na predlog Sveta AJPES bo izbranega kandidata
za direktorja AJPES imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Izbranemu kandidatu bo po imenovanju izdana in
vročena odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa
bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
1
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške kandidate.
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Druge objave
Ob-1854/13
Na podlagi 34. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11
Odl. US in 90/12; v nadaljevanju: ZVKD-1) in 2.b člena
Pravilnika o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih raziskav arheoloških najdišč iz državnega proračuna (Uradni list RS, št. 69/09 in 37/11;
v nadaljevanju: Pravilnik) Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni poziv
za financiranje arheoloških izkopavanj za
sprostitev stavbnega zemljišča za gradnjo, kjer
investitor gradi stanovanje za lastne potrebe
oziroma se gradijo neprofitna najemna stanovanja
v letu 2013
Izvajalec javnega poziva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Maistrova 10, Ljubljana.
I. Namen in cilj poziva
Namen poziva je zagotavljanje javnega interesa države za varstvo arheološke dediščine in preprečevanje
škodljivih vplivov nanjo.
Cilj poziva je izpolnjevanje določila druge alineje
tretjega odstavka 34. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11
Odl. US in 90/12; v nadaljevanju: ZVKD-1), to je, v okviru
proračunskih možnosti zagotoviti kritje stroškov predhodnih arheoloških raziskav.
II. Predmet poziva
Predmet poziva je financiranje arheoloških izkopavanj, ki so potrebna za sprostitev stavbnega zemljišča,
ki je registrirano arheološko najdišče, če gradi investitor, ki je fizična oseba, stanovanje za lastne potrebe na
stavbnem zemljišču znotraj naselja ali se na stavbnem
zemljišču znotraj naselja gradijo neprofitna najemna stanovanja, in ki so del predhodne arheološke raziskave,
s katero se dediščina pred posegom v prostor ali pred
graditvijo nadzorovano odstrani.
Če je za določitev obsega in vsebine arheološkega izkopavanja potreben predhodni arheološki pregled,
se takšen pregled v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 85. člena ZVKD-1 izvede v okviru državne javne službe, ki je v skladu s petim odstavkom 85. člena
ZVKD-1 določena s programom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS).
Arheološke raziskave stavbnih zemljišč, pri katerih
je namen posega v prostor drugačen od navedenega,
niso predmet poziva.
III. Upravičeni stroški financiranja: upravičeni stroški
so v skladu z 2. členom pravilnika stroški storitev in del,
potrebnih za izvedbo arheoloških izkopavanj in obdelave
arhiva najdišča.
IV. Pogoji za sodelovanje pri pozivu
IV./1. Upravičene osebe:
Na poziv se lahko prijavijo:
– fizične osebe, ki gradijo stanovanje za lastne potrebe na stavbnem zemljišču znotraj naselja;
Dokazilo: Izjava o lastništvu in Izjava upravičene
osebe, da gradi stanovanje za lastne potrebe na stavb-

nem zemljišču znotraj naselja in Lokacijska informacija, ki jo izda občina, na območju katere se zemljišče
nahaja.
– osebe, ki so investitorji gradnje neprofitnih najemnih stanovanj na stavbnem zemljišču znotraj naselja
Dokazilo: Izjava o lastništvu, Izjava upravičene osebe, da je investitor gradnje neprofitnih najemnih stanovanj na stavbnem zemljišču znotraj naselja, in Izjava
odgovorne osebe stanovanjskega sklada občine ali države, da se gradijo neprofitna najemniška stanovanja
IV./1. Drugi pogoji (skladno z drugo alinejo tretjega
odstavka in četrtim odstavkom 34. člena ZVKD-1, ter
tretjim odstavkom 4. člena pravilnika):
1. Prijavitelj mora razpolagati s pravico graditi.
Dokazilo: Če pravica graditi še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora prijavitelj predložiti notarsko overjeno
pogodbo z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne
oziroma obligacijske pravice na določeni nepremičnini
v zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini, pravnomočno
sodno ali upravno odločbo, ki izkazuje pravico graditi
oziroma izvajati dela na nepremičnini, ali drugo listino,
ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma
izvajati dela na določeni nepremičnini. V primeru solastništva stavbnega zemljišča mora predlagatelj predložiti
izpolnjen in podpisan obrazec Soglasje solastnikov, ki
ga mora podpisati več kot 50 % solastnikov.
2. Prijavitelj mora imeti izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo na tem stavbnem zemljišču vsaj na
ravni idejne zasnove. V projektni dokumentaciji morajo
biti prikazani načrtovana raba posameznih delov stavbe
in zemljišča ter vsi posegi v zemljišče, kot so dovozne
poti, izkopi, terase, nasipi, ograje, podporni zidovi, hortikulturne ureditve, ki posegajo v zemeljske plasti, in površine, ki bodo med gradnjo služile za začasne dovoze,
deponije materiala in podobno;
Dokazilo: Kopija grafičnih prilog v obliki idejne zasnove/projekta oziroma izvleček iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD), iz katerih bo razvidna
načrtovana raba delov stavbe in zemljišča ter vsi posegi
v zemljišče in površine, ki bodo med gradnjo služile za
začasne dovoze, deponije materiala in podobno;
3. Prijavitelj mora imeti pridobljene kulturno-varstvene pogoje ZVKDS, ki nalagajo obveznost izvedbe predhodnih arheoloških izkopavanj
Dokazilo: kopija kulturno-varstvenih pogojev
ZVKDS
4. Prijavitelj mora imeti pridobljeno oceno obsega
in vsebine arheološkega izkopavanja, izdano s strani
ZVKDS
Dokazilo: ocena obsega in vsebine arheološkega
izkopavanja, ki jo izda Center za preventivno arheologijo ZVKDS.
V. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev bo preverjala Strokovna komisija za arheološke raziskave.
Prijavitelj bo v primeru nepopolne vloge pozvan
k odpravi pomanjkljivosti v roku petih dni. Če bo prijavitelj pomanjkljivosti v navedenem roku odpravil, se bo
štelo, da je vloga vložena takrat, ko so bile pomanjkljivosti odpravljene.
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Ministrstvo izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja
v postopku izdaje kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. členu
ZVKD-1 v skladu s 5. členom Pravilnika.
VI. Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo arheoloških izkopavanj po pozivu
Predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za
izvedbo arheoloških izkopavanj po tem pozivu v letu
2013 znaša 300.000 €.
V okviru poziva bodo izbrane popolne vloge za
arheološka izkopavanja po vrstnem redu prispetja vlog
do porabe razpoložljivih sredstev za arheološka izkopavanja.
VIII. Trajanje poziva: vlagatelji se lahko prijavijo na
javni poziv od objave dalje. Javni poziv velja do objave
zaključka javnega poziva na spletišču ministrstva, vendar najpozneje do 31. 5. 2013.
IX. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– navodilo,
– prijavni obrazec.
Dokumentacijo poziva lahko zainteresirani prijavitelji v razpisanem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Dokumentacijo lahko
natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.
mizks.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo tega javnega poziva (navodila za
pripravo vloge, zakonski in podzakonski akti, idr.). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisanega
roka zainteresiranim prijaviteljem dokumentacijo poslati
po pošti.
Prijavitelji dobijo dokumentacijo poziva tudi v enotah ZVKDS (Center za preventivno arheologijo: Poljanska 40, p.p. 338, Ljubljana (nadomestni prostori
Rimska 3,Ljubljana); OE Celje: Glavni trg 1, Celje; OE
Kranj: Tomšičeva 7, Kranj; OE Ljubljana: Tržaška 4,
Ljubljana; OE Maribor: Slomškov trg 6, Maribor; OE
Nova Gorica: Delpinova 16, Nova Gorica; OE Novo
mesto: Grad Grm, Skalickega 1, Novo mesto; OE Piran:
Trg bratstva 1, Piran).
X. Način, kraj in rok prijave
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih
poziva in mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji
poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, Ljubljana. Vlogo se lahko
odda tudi v vložišču Ministrstva.
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in
popolne vloge ter vloge, ki so jih vložile upravičene osebe (to so osebe, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva).
Popolna vloga vsebuje naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen, podpisan in v primeru pravnih
oseb tudi ožigosan prijavni obrazec;
– vsa obvezna dokazila – priloge:
1. izpolnjena in podpisana Izjava o lastništvu;
2. lokacijska informacija, ki jo izda občina, na območju katere se zemljišče nahaja;
3. notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali
kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na
določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju
dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini, pravnomočna sodna ali upravna odločbo,
ki izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na nepremičnini, ali druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni
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nepremičnini (v primeru, da pravica graditi še ni vpisana
v zemljiško knjigo);
4. izpolnjeno in podpisano soglasje (so)lastnika (v
primeru solastništva);
5. izpolnjena in podpisana izjava upravičene osebe, da gradi stanovanje za lastne potrebe na stavbnem
zemljišču znotraj naselja (v primeru, da je prijavitelj
fizična oseba, ki gradi za lastne potrebe);
6. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava upravičene osebe, da je investitor gradnje neprofitnih najemnih stanovanj na stavbnem zemljišču znotraj naselja
(v primeru, da je prijavitelj investitor neprofitnih najemniških stanovanj);
7. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava odgovorne osebe stanovanjskega sklada občine ali države,
da se gradijo neprofitna najemniška stanovanja (v primeru, da je prijavitelj investitor neprofitnih najemniških
stanovanj);
8. kopija grafičnih prilog v obliki idejne zasnove/projekta oziroma izvleček iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD), iz katerih bo razvidna
načrtovana raba delov stavbe in zemljišča ter vsi posegi v zemljišče in površine, ki bodo med gradnjo služile
za začasne dovoze, deponije materiala in podobno;
9. kopija kulturnovarstvenih pogojev ZVKDS;
10. ocena obsega in vsebine arheološkega izkopavanja ZVKDS;
11. vloga za kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. členu
ZVKD-1 (izpolnite samo podatke o investitorju in stavbnem zemljišču, kjer se bo izvedla predhodna arheološka raziskava; obrazec je dostopen na spletnih straneh
ministrstva).
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako
na prednji strani: »Prijava na javni poziv »arheološka
izkopavanja 2013««.
Na hrbtni strani ovitka mora biti obvezno navedeno
ime (naziv) in naslov (sedež) prijavitelja.
Rok za oddajo
Rok za oddajo vlog je do objave zaključka javnega
poziva na spletišču ministrstva, vendar najpozneje do
31. 5. 2013.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog
na pošti kot priporočena pošiljka ali najpozneje zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana do 15. ure v vložišču
ministrstva na naslovu Maistrova 10, Ljubljana.
V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po
času prispetja.
Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločilo vse vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba, prepozne vloge in nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ni pravočasno dopolnil.
Za vlogo, ki je ni vložila upravičena oseba, se šteje
tista vloga, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem
pozivom. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi
obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti kot
priporočena pošiljka ali najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana do 15. ure v vložišču ministrstva
na naslovu Maistrova 10, Ljubljana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija. Pristojni uslužbenec je dolžan pozvati prijavitelja
k dopolnitvi vloge in mu določiti rok, do katerega mora
biti predložena dopolnjena vloga. Prijavitelj lahko vlogo
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dopolnjuje ali spreminja do zaključka poziva oziroma
do ocenjevanja in vrednotenja vloge na strokovni komisiji, obvezno z oznako, na katero vlogo se dopolnitev
nanaša. Za datum prispetja vloge se šteje datum, ko je
prispela zadnja dopolnitev in je vloga s tem popolna.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji poziva in da sprejema vse pogoje iz dokumentacije.
XI. Vpogled v dokumentacijo poziva in dodatna
pojasnila
Vpogled v dokumentacijo poziva ter vsa dodatna
pojasnila in informacije: Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana, Davorin Vuga, (davorin.vuga@gov.si, tel. 01/400-79-55).
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so v ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure.
XII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
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Vloge, prispele na javni poziv, odpira pristojni uslužbenec po vrstnem redu prispetja.
Prijavitelji vlog bodo o izidu obravnave vlog obveščeni najpozneje v enem mesecu po obravnavi na Strokovni komisiji za arheološke raziskave.
XIII. Splošne informacije
Ministrstvo si pridržuje pravico:
– da ne izda odločbe o financiranju arheoloških
izkopavanj predlagatelju odobrene vloge, če se v času
od oddaje vloge do izdaje odločbe spremenijo pogoji, na
osnovi katerih je bila odobrena vloga;
– da v primeru spremembe zakonodaje s predmetnega področja zahteva od prijavitelja predložitev
dodatnih dokazil;
– da se lahko spremeni, odloži ali prekine financiranje, če bodo sredstva proračuna, namenjena kulturi,
v času veljavnosti odločbe o financiranju manjša, kot so
bila predvidena ob podpisu odločbe.

JP
»Arheološka izkopavanja 2013«

Prijavni obrazec
Identifikacijski list
Polni naziv prijavitelja:
Naslov (sedež):
Občina:
Vrsta prijavitelja (označi):
Prijavitelj je

Lastnik
Solastnik
Upravljavec
Pooblaščenec
fizična oseba, ki gradi stanovanje za
lastne potrebe na stavbnem zemljišču
znotraj naselja
investitor gradnje neprofitnih
najemnih stanovanj na stavbnem
zemljišču znotraj naselja

Davčna številka:
Telefon, mobilni telefon:
Faks:
Elektronska pošta:
Enota kulturne dediščine:
EŠD:
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Višina upravičenih stroškov:
Odgovorna oseba in funkcija:
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Kontrolni seznam za preverjanje popolnosti vloge
Prosimo, preverite, če je vaša vloga popolna.
Vloga vsebuje:
Izpolni prijavitelj

Izpolni strokovna komisija
Zaporedna številka vloge

Prijavitelj je:

Fizična

Investitor

oseba,

gradnje

ki gradi

neprofitnih

stanovanje

najemnih

za lastne

stanovanj

potrebe
Označite elemente vloge oz. priloge, ki

preverjeno

opombe

sestavljajo vlogo
Identifikacijski obrazec in kontrolni seznam
Dokazila – priloga
P1: Izjava o lastništvu
P2: Soglasje (so)lastnikov
P3: Izjava upravičene osebe, da gradi
stanovanje za lastne potrebe na stavbnem
zemljišču znotraj naselja
P4: Izjava upravičene osebe, da je investitor
gradnje neprofitnih najemnih stanovanj na
stavbnem zemljišču znotraj naselja
P5: Izjava odgovorne osebe stanovanjskega
sklada občine ali države
6. Lokacijska informacija
7. Notarsko overjena pogodba z dokazilom o
vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi
lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma
obligacijske pravice na določeni nepremičnini v
zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo
oziroma izvajanje del na takšni
nepremičnini, pravnomočna sodna ali upravna
odločbo, ki izkazuje pravico graditi oziroma
izvajati dela na nepremičnini, ali druga listina, ki
v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi
oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini
8. Kopija grafičnih prilog v obliki idejne
zasnove/projekta oziroma izvleček iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), z
označeno rabo, posegi in zemljišči za začasne
dovoze, deponije materiala in podobno
9. Kopija kulturnovarstvenih pogojev ZVKDS
10. Ocena obsega in vsebine arheološkega
izkopavanja ZVKDS
11. Vloga za kulturnovarstveno soglasje za
raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po
31. členu ZVKD-1
Popolnost vloge

Da

Ne
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»Arheološka izkopavanja 2013«
PRILOGA 1

Izjava o lastništvu
Podatki o lastniku oz. solastniku nepremičnine:
ime in priimek / naziv:
naslov:
lastniški oz. solastniški delež:
Podatki o nepremičnini:
vrsta nepremičnine:
parcelna številka:
katastrska občina:
številka zemljiškoknjižnega vložka
(neobvezno):

stavba

zemljišče

Spodaj podpisani izjavljam, da so podatki, navedeni v tej izjavi, resnični in da fotokopije
priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost
fotokopij prevzemam polno odgovornost.

Datum in kraj:
Odgovorna oseba in funkcija:

Podpis prijavitelja in žig:
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JP
»Arheološka izkopavanja 2013«
PRILOGA 2

Soglasje (so)lastnika
Spodaj podpisani (so)lastnik

(ime in priimek oz. naziv)

soglašam s posegom v nepremičnino oz. zemljišče za izvedbo predhodnih arheoloških
raziskav.
Za prijavo na Javni poziv za financiranje arheoloških izkopavanj za sprostitev stavbnega
zemljišča za gradnjo, kjer investitor gradi stanovanje za lastne potrebe oziroma se gradijo
neprofitna najemna stanovanja

Datum in kraj:

Podpis solastnika in žig:
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»Arheološka izkopavanja 2013«
PRILOGA 3

Izjava upravičene osebe, da gradi stanovanje za lastne potrebe na stavbnem zemljišču
znotraj naselja
Spodaj podpisani lastnik

(ime in priimek oz. naziv)

izjavljam, da gradim stanovanje za lastne potrebe na stavbnem zemljišču
parc. št.
,
k.o.
(vpiši parc. št.)
(vpiši št. in ime katastrske občine)
znotraj naselja

(ime naselja)

Delež celotne neto površine stavbe in zunanje ureditve zemljišča, ki je namenjen
stanovanju za lastne potrebe, znaša
%
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki resnični.

Datum in kraj:

Podpis lastnika in žig:
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JP
»Arheološka izkopavanja 2013«
PRILOGA 4

Izjava upravičene osebe, da je investitor gradnje neprofitnih najemniških stanovanj na
stavbnem zemljišču znotraj naselja
Investitor

(naziv investitorja)

izjavljam, da sem investitor gradnje neprofitnih najemniških stanovanj na stavbnem
zemljišču parc. št.
, k.o.
(vpiši parc. št.)
znotraj naselja

(vpiši št. in ime katastrske občine)

(vpiši ime naselja)

Delež celotne neto površine stavbe in zunanje ureditve zemljišča, ki je namenjen
neprofitnim najemniškim stanovanjem, znaša
%

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so podatki resnični.

Datum in kraj:

Ime in priimek
odgovorne osebe investitorja:
Podpis odgovorne osebe investitorja: :
Žig
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»Arheološka izkopavanja 2013«
PRILOGA 5

Izjava odgovorne osebe stanovanjskega sklada občine ali države, da se gradijo
neprofitna najemniška stanovanja
Spodaj podpisana odgovorna oseba
(ime in priimek odgovorne osebe)

stanovanjskega sklada

(naziv stanovanjskega sklada)

izjavljam, da se na stavbnem zemljišču gradijo neprofitna najemniška stanovanja.

Za prijavo na Javni poziv za financiranje arheoloških izkopavanj za sprostitev stavbnega
zemljišča za gradnjo, kjer investitor gradi neprofitna najemna stanovanja.

Datum in kraj:

Podpis in žig:

Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport

Št. 468/2013-045

Ob-1770/13

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list
RS, št. 96/09 ZBR-UPB 2, 83/12) in Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo iz uporabe izločenih
premičnin (v nadaljevanju: opreme)
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet prodaje je prodaja naslednje opreme:
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Št.
opreme

Vrsta opreme

Lokacija
predmeta

Izhodiščna
cena v €
brez DDV

1.

VILIČAR DIESEL

DV-01

V-3,6 IHP-40,3

LITOSTROJ

1992

V VOZNEM
STANJU

ZALOG

3.730

2.

VILIČAR –
ELEKTRO
S POLNILNIKOM

EV-01

EV1001

Indos

1971

Nevozen zaradi
baterije

ZALOG

600

3.

VILIČAR –
ELEKTRO

EV – 08

VAE 520/ETX ELEIndos
KTRO

1988

Nevozen zaradi
baterije

ZALOG

750

BATERIJSKI
USMERNIK

UB-17

DU 03-24/125

Orbico elektro,
Ljubljana

1998

DELUJE

ZALOG

50

VILIČAR –
ELEKTRO

EV – 05

VAE 5/20ET ELEKTRO

Indos

1987

Nevozen zaradi
baterije

ZALOG

800

BATERIJSKI
USMERNIK

UB-21

DU 03-24/125

Orbico elektro,
Ljubljana

DELUJE

ZALOG

50

VILIČAR –
ELEKTRO

/

VE 1001/02

INDOS

Nevozen zaradi
baterije

ZALOG

750

BATERIJSKI
USMERNIK

/

/

/

DELUJE

ZALOG

50

VILIČAR –
PALETNI

RV-03

BHN-20

LOGO-LENDAVA

Nevozen zaradi
baterije

ZALOG

260

BATERIJSKI
USMERNIK

/

FULMEN TONIC

/

MANJŠA
OKVARA

ZALOG

40

VILIČAR –
ELEKTRO

EV-04

VAE 5/15 DX 2,6

Indos

1984

Nevozen zaradi
baterije

ZALOG

500

BATERIJSKI
USMERNIK

UB-15

UB80-Si/50WA

Orbico elektro,
Ljubljana

1987

Deluje

ZALOG

40

VILIČAR –
ELEKTRO

EV – 06

VAE 5/20 ETX

Indos

1988

NEVOZEN

ZALOG

750

BATERIJSKI
USMERNIK

VB – 01

DU – 03-72/50

Orbico elektro,
Ljubljana

1984

Deluje

ZALOG

40

9.

kosilnica MUTA
s snežno frezo

/

/

MANJŠA
OKVARA

ZALOG

9/A

rotacijski priklj.
MUTA

/

/

/

/

MANJŠA
OKVARA

ZALOG

10.

Ventilator
(Gradac)

PU – 02

SI 15

Jugoturbina Karlovac

1983

V OKVARI

ZALOG

30

11.

Ventilator

/

/

Jugoturbina Karlovac

/

V OKVARI

ZALOG

50

12.

tehtnica -1000 kg

/

/

/

DELUJE

ZALOG

30

13.

Ind. Sesalec
WAP-AQ650-11

/

WAP-AQ650-11

WAP

MANJŠA
OKVARA

ZALOG

70

14.

VILIČAR DIESEL

DV-03

V 3,6 IHP-40,3

LITOSTROJ

1994

V VOZNEM
STANJU

STRAŽA

3.800

15.

VILIČAR DIESEL

DV-02

V 3,6 IHP-40,4

LITOSTROJ

1995

V VOZNEM
STANJU

KOČEVJE

5.365

3/A
4.
4/A
5.
5/A
6.
6/A
7.
7/A.
8.
8/A.

Tehnol.
oznaka

Tip/oznaka

Proizvajalec

Leto izdelave

1978
/

/

/

/

Opis

120
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Oprema se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga
št. 1). Slike posamezne opreme so dostopne v Prilogi
št. 2, vzorec pogodbe pa v Prilogi št. 3. Objava in priloge
so dostopne na spletni strani prodajalca: www.zrsbr.si.
3. Posamična oprema bo prodana ponudniku, ki
bo ponudil najugodnejšo ceno. V primeru enakih ponujenih cen bodo izvedena pogajanja. O izboru bodo
ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev
ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral
nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom opreme, na transakcijski
račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
7. Ogled posamezne opreme je možen na lokaciji,
kjer se nahaja, in sicer po predhodnem dogovoru z Cirilom Martincem, na tel. 01/589-73-67 ali 051/322-570,
pri katerem ponudnik lahko pridobi tudi podrobnejše
informacije o posamezni opremi.
8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 18. 3.
2013, do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup opreme
– Ne odpiraj«.
Ponudbi (izpolnjeni Priloga št. 1) je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (Priloga
št. 3),
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Veljavnost ponudbe: do 28. 4. 2013 oziroma do
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb imeli enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval
s pogajanji.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 3. 2013, ob 9.15, v sejni sobi,
VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Št. 02/2013

Ob-1772/13

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom
Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških priprav-
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nikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje
odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Petra Mavec, rojena 16. 7.
1981 v Celju, z dnem 8. 1. 2013, vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju,
Prešernova ulica 12 (zaposlena pri odvetniku Marku
Meznariču).
Obveščamo vas, da se Katja Plauštajner, LL.M.,
rojena 28. 4. 1980 v Slovenj Gradcu, z dnem 8. 1. 2013
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Miklošičeva 4 (zaposlena pri
odvetniku dr. Konradu Plauštajnerju).
Obveščamo vas, da se Nuška Rojnik, rojena 22. 6.
1978 v Celju, z dnem 8. 1. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju,
Miklošičeva ulica 5 (zaposlena pri odvetniku Rafaelu
Mohorku).
Obveščamo vas, da se Milenko Ačanski, rojen
26. 7. 1976 v Mariboru, z dnem 17. 1. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Mariboru, Trg Leona Štuklja 5 (zaposlen v Odvetniški
pisarni Zečević d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Erik Šuler, rojen 26. 4. 1984
v Slovenj Gradcu, z dnem 17. 1. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Celju, Ljubljanska cesta 5a (zaposlen pri odvetniku
Boštjanu Verstovšku).
Obveščamo vas, da se Tina Murn, rojena 3. 6. 1983
v Kranju, z dnem 24. 1. 2013 vpiše v imenik odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kranju, Nazorjeva 3 (zaposlena pri odvetnici Petri Jereb).
Obveščamo vas, da se Gordan Stijepović, rojen
7. 7. 1963 v Postojni, z dnem 24. 1. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno na
Ptuju, Jadranska ulica 22.
Obveščamo vas, da se Klementina Zeme, rojena
22. 4. 1969 v Celju, z dnem 1. 2. 2013 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Novem mestu, Glavni trg 6.
Obveščamo vas, da se Jan Sibinčič, rojen 1. 12.
1982 v Ljubljani, z dnem 1. 2. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Dalmatinova ulica 2 (družbenik Odvetniške družbe
Sibinčič o.p. d.o.o.).
Hkrati vas obveščamo, da je pričela s poslovanjem odvetniška družba Odvetniška družba Sibinčič o.p.
d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da se Vid Kobe, rojen 15. 4. 1982
v Kranju, z dnem 1. 2. 2013 vpiše v imenik odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Tomšičeva ulica 3.
Obveščamo vas, da se Miha Lah, rojen 26. 8. 1980
v Mariboru, z dnem 16. 2. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, Partizanska 36.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Edita Živec, odvetnica iz
Maribora, Gregorčičeva ulica 24, z dnem 31. 1. 2013
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega
poklica.
Prevzemnik odvetniške pisarne Edite Živec je Drago Berden, odvetnik iz Maribora, Partizanska cesta 20.
Obveščamo vas, da se Vukić Stijepović, odvetnik
s Ptuja, Jadranska ulica 22, z dnem 31. 1. 2013 izbriše
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
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ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica
zaradi upokojitve.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Vukića Stijepovića je Gordan Stijepović, odvetnik s Ptuja, Jadranska
ulica 22.
Obveščamo vas, da je z dnem 31. 12. 2012 prenehal opravljati posamezne storitve, ki sodijo v okvir
opravljanja odvetniškega poklica, po 34. d členu Zakona o odvetništvu dr. Dominic Edward Adair, rojen 23. 1.
1973, Liverpool, Velika Britanija, naslov za vročitve:
Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o.- o.p.
III. Preselitve
Obveščamo vas, da bo Odvetniška pisarna Maja
Žgajnar, d.o.o. z dnem 28. 1. 2013 preselila sedež
pisarne z naslova Bleiweisova cesta 30, Ljubljana,
na novi naslov: Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
tel. 01/200-09-80, faks: 01/426-07-11.
Obveščamo vas, da je Tomaž Jevnikar, odvetnik iz
Ljubljane, z dnem 1. 2. 2013 preselil sedež pisarne z naslova Trdinova 5, Ljubljana, na novi naslov: Trg osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, GSM: 041/742-780.
Obveščamo vas, da Franci Matoz, odvetnik iz Kopra, z dnem 1. 2. 2013 preseli sedež pisarne z naslova
Pristaniška 43a, 6000 Koper, na novi naslov: Ulica Ob
parku 2, 6000 Koper, GSM: 041/648-184.
Obveščamo vas, da bo Odvetniška družba Matoz
o.p., d.o.o. z dnem 1. 2. 2013 preselila sedež pisarne
z naslova Pristaniška ulica 43 a, Koper, na novi naslov:
Ulica Ob parku 2, 6000 Koper, tel. 05/663-85-00, faks:
05/663-85-10.
Obveščamo vas, da bo Tadej Mihelčič, odvetnik iz
Ljubljane, z dnem 1. 3. 2013 preselil sedež pisarne z naslova Trubarjeva cesta 24, Ljubljana, na novi naslov: Beethovnova ulica 9, 1000 Ljubljana, GSM: 041/602-110.
Obveščamo vas, da je dr. Janko Tischler jun., vpisan v imenik tujih odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije po 34.b in 34.c členu Zakona o odvetništvu, pod
poklicnim nazivom Rechtsanwalt, preselil sedež pisarne
z naslova Dunajska cesta 21, Ljubljana, na novi naslov:
Delavska cesta 1, 4270 Jesenice, tel. 04/582-06-00,
faks: 04/582-06-09.
IV. Spremembe
Obveščamo vas, da je odvetnik Klemen Grešak,
roj. 8. 11. 1980 v Celju, z dnem 31. 12. 2012 prenehal
opravljati odvetništvo kot odvetnik, zaposlen pri odvetniku Andreju Krašku, in se je od 1. 1. 2013 do 20. 1.
2013 zaposlil v Odvetniški družbi Krašek, o.p., d.o.o.,
Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Odvetniška družba Krašek, o.p., d.o.o., Cigaletova
ulica 7, 1000 Ljubljana je z dnem 21. 1. 2013 spremenjena, in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška
družba Grešak, o.p., d.o.o., Cigaletova ulica 7, 1000
Ljubljana.
Odvetnik Klemen Grešak z dnem 21. 1. 2013 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Grešak, o.p.,
d.o.o., Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da od 1. 1. 2013 dalje odvetniku
Andreju Krašku iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, miruje
opravljanje odvetniškega poklica.
Za začasnega prevzemnika odvetniške pisarne Andreja Kraška je določen Klemen Grešak, odvetnik iz Odvetniške družbe Grešak, o.p., d.o.o., Cigaletova ulica 7,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Gregor Lepoša, rojen 23. 10.
1982 v Celju, odvetnik iz Zreč, Cesta na Roglo 11j,
z dnem 28. 1. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot
odvetnik zaposlen pri Andreji Zidanšek, odvetnici iz
Zreč, Cesta na Roglo 11j.
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Odvetnik Gregor Lepoša z dnem 29. 1. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik
na naslovu: Mestni trg 10a, 3210 Slovenske Konjice,
tel. 03/575-63-15, faks: 03/759-27-01.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 1. 2013 preneha
samostojno odvetništvo odvetnika Mihelj Gregorja iz
Nove Gorice, Prvomajska ulica 28A.
Odvetnik Gregor Mihelj z dnem 1. 2. 2013 nadaljuje
delo kot odvetnik Odvetniške družbe Mihelj in Barbič,
o.p., d.o.o., Prvomajska ulica 28A, 5000 Nova Gorica.
Obveščamo vas, da je odvetnici Ani Lešnik Sitar,
roj. 15. 11. 1981 v Mariboru z dnem 31. 1. 2013 prenehalo delovno razmerje pri odvetnici Mojci Veljkovič iz
Maribora, Titova cesta 2A in se je z dnem 1. 2. 2013 zaposlila v odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o., Ljubljana, Šestova ulica 2,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je odvetnici Nastji Gojtan, roj.
2. 4. 1982 v Kopru z dnem 10. 2. 2013 prenehalo delovno razmerje v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana in se je
z dnem 11. 2. 2013 zaposlila v Odvetniški družbi Matoz
o.p., d.o.o., Ulica Ob parku 2, 6000 Koper.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe:
Odvetniška družba Krainer in partnerji o.p. d.o.o., Gorenjska cesta 2, 4240 Radovljica spremenjena in sicer
se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Krainer
prejšnji in partnerji o.p. d.o.o., Gorenjska cesta 2, 4240
Radovljica.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe:
Ferfolja, Ljubič In Partnerji, odvetniška družba, o.p.,
d.n.o., Slomškova ulica 17, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Ferfolja, Ljubič,
Bauk in partnerji, odvetniška družba, o.p., d.n.o., Slomškova ulica 17, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška pisarna Barbič, d.o.o., Prvomajska ulica 28A,
Nova Gorica spremenjena in sicer se spremenjena firma
glasi: Odvetniška družba Mihelj in Barbič, o.p., d.o.o.,
Prvomajska ulica 28A, 5000 Nova Gorica.
Obveščamo vas, da je odvetnici Jožici Krajnčič, roj.
17. 11. 1966 v Mariboru z dnem 12. 4. 2012 prenehalo
delovno razmerje pri odvetnici Miri Potočnik Arsevski,
Ulica heroja Bračiča 14, 2000 Maribor in se je z dnem
13. 4. 2012 zaposlila pri odvetnici Martini Geč, Ulica
heroja Bračiča 14, 2000 Maribor.
Obveščamo vas, da je odvetnica mag. Suzaana
Gale iz Ljubljane, Zagrebška ulica 9 spremenila ime v:
Suzana.
V. Družbe
Obveščamo vas, da odvetnica Vesna Cukrov, roj.
11. 8. 1967 v Ljubljani, z dnem 28. 1. 2013 preneha
opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p.,
d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, glede na to,
da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška
družba Vesna Cukrov o.p., d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000
Ljubljana.
Odvetnica Vesna Cukrov z dnem 29. 1. 2013 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške družbe Vesna
Cukrov o.p., d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 007-95/2013/2
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Na podlagi 11. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12)
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo objavlja imenovanje:
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1. Nataše Rijavec, imenovane za sodno cenilko za
strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeni
objekti, z dnem 4. 2. 2013.
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Pravilnika
o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS,
št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje in javno
upravo objavlja razrešitve:
1. Jožeta Avžnerja, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina, podpodročje
splošna kirurgija, z dnem 23. 1. 2013,
2. Petra Klasinca, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje rodoslovje, z dnem 25. 1.
2013,
3. Majde Gorišek, sodne izvedenke, imenovane za
strokovno področje psihologija, podpodročja dodelitev
otrok po razvezi zakonske zveze in primernost starševstva, posledice psihične fizične in spolne zlorabe otrok,
psihološke posledice travmatskih doživetij otrok in mladostnikov ter psihološke posledice nezgodnih poškodb,
z dnem 29. 1. 2013.
Na podlagi četrte točke 17. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje in javno upravo objavlja razrešitev:
1. Jožice Cerovšek, sodne tolmačke za nemški jezik, z dnem 21. 1. 2013.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
Št. 0046/2013

Ob-1771/13

Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, na podlagi
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) ter Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Muta v letu 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, matična
št. 5881706, davčna št. SI89876547.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Nepozidana stavbna zemljišča v stanovanjskem
naselju SE 3 – Ob polju, Zg. Muta:
– parc. št. 312/10, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri
398 m2,
– parc. št. 312/11, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri
406 m2,
– parc. št. 312/12, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri
447 m2,
– parc. št. 312/13, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri
441 m2,
– parc. št. 312/8, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri
394 m2,
– parc. št. 312/9, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri
495 m2.
Zemljišča so namenjena gradnji stanovanjskih
enot. Zemljišča se nahajajo v območju, kjer se v letu
2013 predvideva izgradnja komunalne opreme.
3. Izhodiščna cena nepremičnin
Cena nepremičnin znaša 23,00 EUR/m2. Cena
vključuje DDV.
4. Pogoji prodaje
4.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno
– kupljeno«.
4.2. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, v kakršnem so in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je
imel lastnik.

Št.

20 / 8. 3. 2013 /

Stran

859

4.3. Z uspelim ponudnikom, ki bo podal najugodnejšo ponudbo, se sklene pogodba v roku 8 dni od zaključka postopka javnega zbiranja ponudb. Kolikor ponudnik
v tem roku ne pristopi k podpisu pogodbe, se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Občina Muta pravico
zadržati vplačano varščino.
4.4. Rok za plačilo kupnine je 15 dni po sklenitvi
pogodbe. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati
vrednost nepremičnin po ponujeni ceni in davek na dodano vrednost.
4.5. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
4.6. Po plačilu celotne kupnine se izvede zemljiško
knjižni prenos. Stroški notarske overitve pogodbe in
stroški zemljiškoknjižne izvedbe bremenijo kupca.
5. Varščina: ponudnik, ki želi sodelovati
v postopku, mora vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnin, ki jo je potrebno plačati na TRR 01281-0100011065 pri UJP, sklic na
št. 00-20100002-478-09. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8. dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
6. Pisna ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1),
– izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev
javnega razpisa« (priloga 2),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene na obrazcu »ponudba« (priloga 3),
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % izhodiščne
cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
7. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna
še 30 dni po poteku roka za odpiranje ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora biti dostavljena na naslov Občina Muta, Glavni trg 17, Muta,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 27. 3. 2013, do 10. ure.
9. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnin bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe dne 27. 3. 2013 ob 12. uri,
v prostorih Občine Muta. Nepravočasne in nepopolne
ponudbe bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti na odpiranju ponudb, izkazati z osebnim dokumentom ali pooblastilom ponudnika.
10. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Ponudniki, ki bodo
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bodo v roku 10. delovnih
dni, pozvani k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih
ponudb, bo izbran najugodnejši ponudnik. Ponudniki
bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po poteku roka za
javno zbiranje ponudb.
11. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec lahko
postopek zbiranja ponudb ustavi do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti.
12. Dodatne informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin so na voljo na tel. 02/887-96-00 ali na e-mailu:
obcina.muta@muta.si. Ogled nepremičnin je možen
po predhodni najavi.
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Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je
objavljeno na spletni strani Občine Muta, www.muta.si.
Občina Muta
Št. 430-116/2012
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Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), ter sklepa Občinskega
sveta Mestne občine Slovenj Gradec št. 11.8-313, z dne
17. 10. 2012, objavlja
drugo javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Slovenj Gradec
parc. št. 271/17, 278/7, 265/8, 265/7, 263/8, 263/9,
265/13, 286/14, 251/7, 263/4, 1008/37, 251/8, 1008/38,
251/6, 1008/36, 251/9, 289/4 in 289/11, vse k.o. 850 –
Slovenj Gradec
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
a) Sklop zemljišč P-G, ki zajema zemljišča parc.
št. 271/17, cesta, 32 m2, 278/7, travnik, 10 m2, 265/8,
travnik, 429 m2 in 265/8, njiva, 1143 m2, vse k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini 1614 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 61.332,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek na dodano vrednost.
b) Sklop zemljišč P-H, ki zajema zemljišči parc.
št. 265/7, travnik, 547 m2 in 265/7, njiva, 701 m2, obe k.o.
850-Slovenj Gradec, v skupni površini 1248 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 47.424,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
c) Sklop zemljišč P-L, ki zajema zemljišča parc.
št. 263/8, travnik, 333 m2, 263/8, travnik, 730 m2 in 263/8
travnik, 374 m2, vse k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni
površini 1437 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 54.606,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 %
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
d) Sklop zemljišč P-M, ki zajema zemljišča parc.
št. 263/9, travnik, 784 m2, 263/9, travnik, 771 m2 in
265/13 travnik, 115 m2, vse k.o. 850-Slovenj Gradec
v skupni površini 1670 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 63.460,00 EUR. V izhodiščni ceni ni
zajet 20 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
e) Sklop zemljišč P-N, ki zajema zemljišči parc.
št. 286/14, ekstenzivni sadovnjak, 974 m2 in 286/14,
travnik, 439 m2, obe k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni
površini 1413 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 53.694,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 %
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
f) Sklop zemljišč P-P, ki zajema zemljišča parc.
št. 251/7, travnik, 353 m2, 251/7, travnik, 158 m2, 263/4,
travnik, 55 m2, 1008/37, travnik, 617 m2 in 1008/37, travnik, 121 m2, vse k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini 1304 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo
je 49.552,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
g) Sklop zemljišč P-R, ki zajema zemljišča parc.
št. 251/8, travnik, 208 m2, 251/8, travnik, 308 m2, 251/8,
travnik, 82 m2, 251/8, njiva, 468 m2 in 1008/38, travnik,
439 m2, vse k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini
1505 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je
57.190,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
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h) Sklop zemljišč P-S, ki zajema zemljišča parc.
št. 251/6, travnik, 590 m2, 251/6, travnik, 215 m2,
1008/36, travnik, 284 m2 in 1008/36, travnik, 217 m2,
vse k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini
1306 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je
49.628,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
i) Sklop zemljišč P-T, ki zajema zemljišča parc.
št. 251/9, travnik, 348 m2, 251/9, travnik, 111 m2 in 251/9,
njiva, 941 m2 vse k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini 1400 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo
je 53.200,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
j) Sklop zemljišč P-V, ki zajema zemljišči parc.
št. 289/4, njiva, 1350 m2 in 289/4, travnik, 281 m2, obe
k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini 1631 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 61.978,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
k) Sklop zemljišč P-Z, ki zajema zemljišči parc.
št. 289/11, travnik, 204 m2 in 289/11, njiva, 2136 m2,
obe k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini
2340 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je
88.920,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Lokacija in namembnost prodajanih zemljišč:
a) Zemljišča se nahajajo na ureditvenem območju, ki ga ureja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in
severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06)
(v nadaljevanju: odlok).
b) Ureditveno območje je namenjeno pretežno za
poslovne storitvene dejavnosti. Možne dejavnosti v ureditvenem območju so:
– storitvene,
– poslovne,
– trgovske,
– gostinske,
– proizvodne (manjši obrati),
– logistične, transportne, skladiščne,
– raziskovalne,
– dejavnosti vezane na rekreacijo in kulturo.
c) Na ureditvenem območju so predvidene novogradnje z naslednjimi parametri:

Območje

Funkcija stavb in površin

Tlorisna dimenzija
Maks. višina
dolžina × širina v m (stavbni tip)
(v m)

Etažnost

2

poslovna, storitvena, trgovska,
gostinska, raziskovalna, za dejavnosti,
vezane na rekreacijo in kulturo

25 × 17, 25 × 25, 15 × 15
(4 × stavba tip B)

10

P+1

3

poslovna, storitvena, raziskovalna,
proizvodna (manjši obrati), trgovska

32 × 22 (2 × stavba tip E)

25

P+4

4

poslovna, storitvena, raziskovalna,
proizvodna (manjši obrati)

25 × 18, 25 × 20, 25 × 22
(10 × stavba tip C)

10

P+1

4

poslovna, storitvena, raziskovalna,
proizvodna (manjši obrati)

25 × 20 (2 × stavba tip A)

15

P+2

5

poslovna, storitvena, gostinska,
trgovska, za dejavnosti, vezane na
rekreacijo in kulturo

26 × 15, 20 × 18, 18 × 16,
(4 × stavba tip F)

10

P+1

5

trgovska, storitvena, poslovna

26 × 20 (2 × stavba tip D)

15

P+1

d) Funkcionalni in oblikovalski pogoji za novo
gradnje:
Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni
iz kartografskega dela iz kart št. 3/1 »Ureditvena situaci-

Stran

862 /

Št.

20 / 8. 3. 2013

ja« in št. 3/2 »Urbanistični pogoji«, vertikalni gabariti pa
iz kart št. 3/2 »Urbanistični pogoji« in št. 3/5 »Karakteristični vzdolžni in prečni prerezi«.
Pomen regulacijskih elementov iz karte št. 3/2 »Urbanistični pogoji«:
– dopustna gradbena površina je maksimalna pozidana površina na gradbeni parceli;
– gradbena linija je linija, na katero mora biti postavljena stavba ali objekt, dovoljeni so le manjši odmiki
delov fasad;
– gradbena meja je linija, ki jo predvidena stavba
ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjena v notranjost.
Vsaj 15 % gradbene parcele mora biti zasajeno ali
zatravljeno (neutrjena površina).
Stavba tipa A
– Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so
po potrebi garaže.
– Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°.
– Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim
boljšo vključenost v okolje. Fasade proti obvozni cesti
morajo biti oblikovane kot ulične fasade.
– Dovoz do stavb v območju 1 je z vzporedne ceste,
v območju 4 pa s severne oziroma južne strani.
– Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji.
Stavba tipa B
– Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so
po potrebi garaže.
– Streha je ravna ali v naklonih do 40°. Piramidaste
ali stožčaste strehe niso dovoljene.
– Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim
boljšo vključenost v okolje. Fasada proti obvozni cesti
morajo biti oblikovane kot ulične fasade.
– Dovoz do stavb so s ceste, ki se na jugu priključuje na podaljšek Kidričeve.
– Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Vhodi so lahko tudi iz smeri pešpoti ob Suhadolnici.
Stavba tipa C
– Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so
po potrebi garaže.
– Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°.
– Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti
čim boljšo vključenost v okolje. Fasada proti podaljšku
Kidričeve ulice mora biti oblikovana kot ulična fasada.
– Dovoz do stavb so s slepih krakov notranje cestne mreže.
– Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Vhodi so lahko tudi iz smeri pešpoti ob Suhadolnici.
Stavba tipa D
– Dopustna gradbena površina objekta je
32 × 22 m.
– Stavba ima lahko pritličje z večjo višino, ki je odvisna od tehnoloških zahtev trgovine.
– Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so
po potrebi garaže.
– Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°.
– Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim
boljšo vključenost v okolje. Fasada proti obvozni cesti
morajo biti oblikovane kot ulične fasade.
– Dovoz do stavb je z vzhodne in severne strani.
– Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Vhodi so lahko tudi direktno iz smeri obvozne
ceste, kjer so predvidene urejene proste površine.
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Stavba tipa E
– Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so
po potrebi garaže.
– Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°.
– Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti
čim boljšo vključenost v okolje. Fasada proti podaljšku
Kidričeve ulice mora biti oblikovana kot ulična fasada.
– Dovoz do stavb je z južne strani.
– Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Vhodi so lahko tudi direktno iz smeri obvozne
ceste, kjer so predvidene urejene proste površine, in
z podaljška Kidričeve ulice.
Stavba tipa F
– Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so
po potrebi garaže.
– Streha je ravna ali v naklonih do 40°. Piramidaste
ali stožčaste strehe niso dovoljene.
– Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim
boljšo vključenost v okolje.
– Dovoz do stavb je s severne strani.
– Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji.
Ograje – izjemoma so dovoljene medsosedske
ograje, kadar to zahteva tehnološki proces oziroma
varovanje objekta. Medsosedske ograje morajo biti ob
osrednji cesti »A« odmaknjene od cestišča na gradbeno mejo oziroma linijo objekta, ki poteka vzporedno
s cesto »A«, visoke so lahko največ 2.0 m, lahko so
kovinske ali iz žičnatih prepletov, kot polni zidovi niso
dovoljene; dovoljeni so le kamniti ali betonski oporni stebri s temeljem do višine 0.5. Varovalne ograje
so lahko tudi lesene. Eventualne protihrupne ograje
ob obvozni cesti naj bodo transparentne z ustreznimi
oznakami za preprečevanje zaletavanja ptic. Oporni zid
(škarpa) je dovoljena v primeru, ko ni možno drugačno
zavarovanje brežin, obdelan mora biti s kamnom ali
ozelenjen s popenjalkami.
Sezonski gostinski vrt – če je nadstrešnica prizidek
na fasadi mora biti izvedena tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko pomožnega
v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha ali pa se
priključi osnovnemu objektu kot prečna streha. Pohodno
površino vrta se lahko obdela z lesom.
Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati
ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.
e) Tolerance glede stavb in območij v poslovno-storitveni coni
– Dopustno je združevanje gradbenih parcel skladno z določenimi gradbenimi mejami in linijami. V primeru združevanja je možno postaviti stavbo znotraj
določenih gradbenih mej, skupna pozidana površina pa
ne sme biti večja od seštevka posameznih dopustnih
gradbenih površin iz združenih parcel.
– Znotraj določenih gradbenih mej in linij je moč
spremeniti tudi lokacijo stavbe. V primeru združevanja
ali spremembe lokacije stavbe je moč posamezne dovoze in priključke na javno gospodarsko infrastrukturo
določene v kartografskem delu ukiniti oziroma njihove
lokacije prilagoditi zazidavi.
– Gradbena površina lahko sega izven gradbenih
mej za največ 1.0 m. Odstopanja se presodijo v projektni
dokumentaciji.
– Vse stavbe v območju 1, stavbi tip A v območju 4
in stavbi tip D v območju 5, so lahko od določene maksimalne višine nižje za največ 10 %, ostale stavbe so
lahko poljubno nižje.
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– Etažnost stavb, določena v odloku je lahko tudi
drugačna, vendar mora stavba višinsko ustrezati določbam odloka.
– V območju 1 in 4 je moč del stavb nameniti tudi
za gostinske in trgovske dejavnosti. V območju 3 in 5 je
moč del stavb nameniti tudi za gostinske dejavnosti.
V območju 6 je moč urediti parkirne površine v zelenju.
– Tehnični elementi za zakoličenje objektov se
v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu določijo
v projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.
Tehnični elementi za zakoličenje parcel se v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu natančneje določijo
v projektni dokumentaciji.
– Vse višinske kote in stacionaže se natančno določijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot
stavb ne sme negativno vplivati na funkcioniranje sosednjih stavb.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč.
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5 % izhodiščne vrednosti posamezne nepremičnine. Ponudbi za
nakup posameznega zemljišča je treba priložiti potrdilo
o plačilu varščine.
5.2. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, TRR št. 01312-0100010322,
sklic 00 2001-davčna številka, in sicer do dneva izteka
roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za
sodelovanje pri nakupu posamezne predmetne nepremičnine.
5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne
posredujejo ponudbe, Mestna občina Slovenj Gradec
varščino obdrži. Prav tako Mestna občina Slovenj Gradec obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu
varščine ponudbo za nakup posamezne nepremičnine
umakne.
5.4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se mu
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema
obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se
varščina vračuna v kupnino.
6. Prodajni pogoji in merila:
6.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa.
6.2. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj
izhodiščno ceno.
6.3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno,
kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo
upoštevano.
6.4. Kupec mora na pridobljenih zemljiščih najkasneje v dveh letih po sklenitvi te kupoprodajne pogodbe
pričeti z gradnjo ter pred pričetkom gradnje plačati komunalni prispevek na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovno storitvene cone
Slovenj Gradec – OZARE (Uradni list RS, št. 84/12).
V nasprotnem primeru ima Mestna občina Slovenj Gradec možnost odstopiti od pogodbe. Pri tem se, v primeru
krivde na strani kupca, kupnina, znižana za pogodbeno
kazen v višini 30 % cene zemljišča z DDV, s strani Mestne občine Slovenj Gradec, vrne kupcu. V primeru krivde na strani Mestne občine Slovenj Gradec se kupnina
vrne kupcu v celoti.
6.5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je
najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi
fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo
tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno
določeni višini.
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Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več
ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo
isto ceno (razpon manj kot 1.000,00 €), lahko komisija
pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe
ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med
najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se
za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah
ponudili najugodnejši ponudniki.
7. Pogoji sodelovanja:
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje
fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki
Sloveniji, in ki v roku podajo pravilne ponudbe.
7.2. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen
naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za
fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko
št. za DDV za pravne osebe);
– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra in davčno številko oziroma ID za DDV
– za pravne osebe, samostojne podjetnike. (Izpisek iz
sodnega registra ali iz poslovnega registra ne sme biti
starejši od 30 dni);
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne
osebe in samostojne podjetnike. Potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni;
– navedbo sklopa, ki je predmet ponudbe;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
8. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne
nepremičnin umakne ali dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
– Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe, vknjižbe
pogodbe v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške
v zvezi s pogodbo.
– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku
30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v prej določenem roku, je bistvena sestavina pravnega
posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščino pa zadrži Mestna občina Slovenj
Gradec. Kupnina se lahko plača v največ štirih obrokih,
pri čemer pa mora ponudnik neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno brezpogojno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora. Zadnji obrok plačila
mora biti plačan najkasneje do 10. 12. 2013. V primeru,
da vsi obroki kupnine niso v celoti plačani do 10. 12.
2013, prodajalec unovči bančno garancijo, iz katere se
poplača preostanek kupnine.
– Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj
90 dni od oddaje ponudbe.
– Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje
in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne
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infrastrukture, kolikor le-ta obstaja. Omejitve se vpišejo
v zemljiško knjigo.
9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje
v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
– Mestna občina Slovenj Gradec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne
da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom
vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje,
je izključena.
– O neuspelem javnem zbiranju ponudb bo občina
obvestila ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih
ponudb.
10. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec
zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji iz javnega
razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača ob kupnini
tudi davčne dajatve (20 % DDV) in stroške notarskega
zapisa pogodbe ter vknjižbe pogodbe v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos vrši kupec. Kupec pridobi
lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne
kupnine.
11. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe:
11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin – OZARE«, naj ponudniki oddajo v vložišču Mestne občine
Slovenj Gradec ali pošljejo priporočeno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj
Gradec. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani,
www.slovengradec.si
11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 18. 3.
2013, do 10. ure.
11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod
izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh
razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija dne 18. 3. 2013, ob 11. uri,
v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec.
12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim
dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
13. Informacije: podrobnejše informacije v zvezi
z razpisom lahko ponudniki dobijo na tel. 02/88-121-42
(David Valič) ali 02/88-121-48 (Peter Čarf).
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 478-5/2013

Ob-1783/13

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10
in 75/12) ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11 in 42/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine
1. Naziv in sedež najemodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00,
faks 04-5314-684.
2. Predmet oddaje v najem:
Neopremljen poslovni prostor, Restavracija Letališče Lesce, Begunjska cesta 10, 4248 Lesce, v skupni
izmeri 416,30 m2, od tega 286,30 m2 obsega restavracija, kuhinja, sanitarije, pisarna, klet in pomožni prostori,
ter 130,00 m2 terasa. Poslovni prostor se oddaja v najem
izključno za opravljanje registrirane dejavnosti – Restavracije in gostilne, za določen čas 5 let, z možnostjo
podaljšanja za nadaljnjih 5 let.
3. Izklicna cena mesečne najemnine brez obratovalnih in drugih stroškov znaša 1.220,00 € brez DDV.
4. Pogoji za sodelovanje:
– v tem postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost
– Restavracije in gostilne,
– ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radovljica in do zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Radovljica, sicer bo izločen iz
nadaljnjega postopka,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet
katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri
izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen
iz nadaljnjega postopka.
5. Drugi pogoji:
– ponudnik mora najkasneje do petka, 22. 3.
2013, plačati varščino v višini 10 % izhodiščne letne
najemnine, v višini 1.464,00 €. Varščino je potrebno
nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica,
št. 01302-0100007805, sklic: 99, z navedbo »Plačilo
varščine – Javno zbiranje ponudb Restavracija Letališče Lesce«. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku
vračunana v najemnino, neuspelim pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb,
– ponudnik sam nosi stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem razpisu,
– izbrani ponudnik je dolžan spoštovati opravljanje
dejavnosti Letališča Lesce v poslovnih prostorih iste
stavbe in se vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko kakorkoli
povzročila motenje poslovanja le-tega,
– pred pričetkom opravljanja dejavnosti bo izbrani
ponudnik v soglasju z lastnikom obnovil zunanjo teraso
in po potrebi tudi druge prostore, pri čemer se bo višina
njegovih vlaganj poračunala z najemnino,
– vsa obnovitvena dela morajo biti zaključena najkasneje do 1. 6. 2013, ko mora Restavracija Letališče
Lesce ponovno pričeti z obratovanjem.
6. V pisni ponudbi morajo ponudniki priložiti:
– ponudbeno ceno mesečne najemnine v €, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene mesečne najemnine, določene v 3. točki tega razpisa,
– izpisek iz ustreznih evidenc, iz katerega je jasno
razvidno, da ponudnik opravlja registrirano dejavnost
– Restavracije in gostilne (izpis AJPES ali iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS
za samostojne podjetnike),
– dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno
številko računa za primer vračila varščine,
– izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet
kateri od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed
postopkov prisilnega prenehanja,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 30 dni od
dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
7. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cesta 19, 4240 Radovljica, z oznako: Ponudba za najem
nepremičnine, Restavracija Letališče Lesce, Ne odpiraj.
Rok: ponedeljek, 25. 3. 2013 do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov najemodajalca.
8. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 25. 3.
2013, ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica,
Gorenjska cesta 19, Radovljica. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom, oziroma pooblastilom
ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Upoštevane
bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki
bodo enake ali višje od izklicne cene.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je
najvišja ponudbena cena. Kolikor bo med prispelimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
10. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se
bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 delovnih dni
po zaključenem odpiranju ponudb oziroma izvedbi dodatnih pogajanj. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika,
Občina Radovljica zadrži njegovo varščino.
11. Informacije: vsa dodatna pojasnila o pogojih
javnega zbiranja ponudb in o nepremičnini interesenti
dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba direktor
občinske uprave Matjaž Erjavec, po tel. 04/537-23-00
oziroma po elektronski pošti na naslovu: kabinet.zupana@radovljica.si.
12. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Občina Radovljica
Št. 11/2013

Ob-1789/13

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10 in 75/12) ter 35. do 39. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo stvarnega premoženja – lesene hiške
in zemljišča ob čolnarni v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet najema: predmet najema je del parc.
št. 872/0, k.o. 964 Velenje, v izmeri 30 m2 ter lesena hiška, v velikosti 8 m2, za izvajanje gostinske dejavnosti,
ki se nahaja ob objektu čolnarna ob Velenjskem jezeru.
III. Izodiščna najemnina
Izhodiščna najemnina:
– za zemljišče, v izmeri 30 m2 znaša najemnina 144,00 EUR na mesec oziroma 4,80 eur na m2 (v
skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni
list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 –
ZUJF in 83/12) se za najem zemljišča ne obračunava
DDV),
– za leseno hiško, v velikosti 8 m2 znaša najemnina 2,5 EUR na dan (brez DDV, ki bremeni najemnika).
V najemnino so vključeni stroški porabe električne
energije in vode.
IV. Pogoji najema
1. Del zemljišča parc. št. 872/0, k.o. 964 Velenje
z leseno hiško za opravljanje gostinske dejavnosti se
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oddaja v najem za določen čas in sicer od 1. 5. 2013
do 1. 10. 2013. Dostop do zemljišča z vozili je v času
med 22. in 9. uro zaprt z zapornico. Na zemljišču je priključek za elektriko in vodo z odtokom. Lesena hiška je
brez opreme.
2. Najemnik se zaveže k izvajanju gostinskih storitev: prodaja pijače, sladoledov, raznih prigrizkov, slaščic,
hrane in podobno.
3. Najemnik organizira in izvede prireditve, zaželeno pa je, da zagotovi igrala na vodi. Vse prireditve in
ustreznost igral na vodi mora najemnik izvajati v skladu
z veljavno zakonodajo.
4. Najemnik se zaveže, da bo sam pridobil obratovalno dovoljenje ter da sprejme obratovalni čas, ki ga
določi najemodajalec in je predvidoma določen vsak
dan od 9. do 22. ure.
5. Najemodajalec poleg najemnine bremeni najemnika za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, ki se bo zaračunalo glede na čas najema.
Najemnik sam čisti najeto zemljišče in leseno hiško.
Na najetem zemljišču si najemnik lahko uredi teraso,
na terasi morajo biti postavljeni koši za ločeno zbiranje
odpadkov. Za odstranjevanje odpadkov (smeti) mora
najemnik poskrbeti sam.
V primeru, da bo najemodajalec do podpisa najemne pogodbe zgradil sanitarije, jih je najemnik dolžan
čistiti in zagotavljati sanitarni material – milo, papirnate
brisače, WC papir.
6. Najemodajalec nima nikakršnih obveznosti do
najemnika glede vzdrževanja predmeta najema. Stroški vlaganj najemnika v premično opremo in opremo
terase se ne poračunavajo z najemnino. Pred izvedbo
investicijskih vlaganj mora najemnik pridobiti soglasje
najemodajalca, pri izvedbi vlaganj pa ima najemodajalec
pravico do nadzora. Investicijsko vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal, je izključno
stvar in breme najemnika.
7. Ime gostinskega lokala je stvar najemnika.
8. Vse obveznosti najemnika prično teči z dnem
podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti.
9. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku
15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem
primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
10. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati
najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. Plačilo mesečne najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe.
11. Na nepremičninah ob Velenjskem jezeru različni
organizatorji prirejajo dogodke, ki so velikega pomena
za promocijo Mestne občine Velenje (Pikin festival, športni dogodki…). Najemnik mora z organizatorji sodelovati,
nima pa pravice od organizatorjev zahtevati nobenih
povračil iz različnih razlogov (izpad dohodka zaradi pobiranja parkirnine...).
V. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne
osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma
imajo sedež v državi članici Evropske unije. Dokazilo
o državljanstvu fizične osebe oziroma samostojnega
podjetnika posameznika si po pooblastilu ponudnika
pridobi najemodajalec pri pristojnem upravnem organu.
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom AJPES, ki si
ga pridobi najemodajalec.
b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti. Ponudniki
morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji

Stran

866 /

Št.

20 / 8. 3. 2013

za opravljanje gostinske dejavnosti (fizične osebe – potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe – izpis
iz AJPES).
c) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokade TRR (pravna
oseba mora priložiti potrdilo, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju ali na Upravni enoti, s katero pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR).
d) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki imajo
do Mestne občine Velenje poravnane vse obveznosti.
e) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine, to je 221,50 EUR, na podračun EZR MOV
SI5601330100018411, pri Banki Slovenije.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri
najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire
najugodnejšega ponudnika.
f) Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1).
– Samostojni podjetniki posamezniki: pooblastilo ponudnika najemodajalcu, da le-ta pridobi dokazilo
o državljanstvu (Priloga 2).
– Dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje
gostinske dejavnosti.
– Potrdilo o plačnih davkih in prispevkih.
– Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR (tuja pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki
jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti,
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju ali na Upravni enoti,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR).
– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Izjava
o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 3).
– Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe
(Priloga št. 4).
– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še
90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 5).
– Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu Ponudba (Priloga št. 6).
– Opis prireditev in opis ponudbe igral na vodi s časovno opredelitvijo ter opis gostinske ponudbe.
– Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR
MOV, št. SI5601330100018411 v višini izhodiščne mesečne najemnine z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141009-08032013.
– Pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po
pooblaščencu.
Potrdila in dokazila ne smejo biti starejša od
30 dni pred dnevom, ko je ponudnik oddal ponudbo.
g) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici najkasneje do 23. 4. 2013 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – Javno
zbiranje ponudb za oddajo gostinskega prostora v najem
(čolnarna)«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne
ponudbe najemodajalec ne bo upošteval.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Ponujena mesečna najemnina (največ 50 točk).
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2. Program prireditev, pri čemer se ocenjuje ustreznost prireditve (največ 10 točk) ter število prireditev za
čas najemna (največ 10 točk) ter predvidena dodatna
ponudba v obliki storitev ali vsebin za otroke (največ
10 točk).
3. Predvidena gostinska ponudba – pestrost ponudbe (največ 10 točk).
4. Ponudba igral na vodi (največ 10 točk).
Število točk pri mesečni najemnini in pri številu
prireditev se izračuna z interpolacijo med najvišjo in
najnižjo ponudbo. Ostala merila se točkujejo glede na
opis ponudbe.
Tabela za ocenjevanje ponudbe je Priloga št. 7.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v tretjem nadstropju Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 23. 4. 2013, ob
12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo
izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih.
4. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe,
– opravi s ponudniki dodatna pogajanja.
5. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb
ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom in
ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Bojanu Čampi, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro na telefon: 041/635-206.
Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe ter vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.veleje.si/priložnosti/javne objave/nepremičnine/javne dražbe, javna zbiranja
ponudb, v pisni obliki pa pri Bojanu Čampi.
Mestna občina Velenje
Št. 603-0002/2013-201
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Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07 in 61/08) in Pravilnika o vrednotenju
mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja
delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2012)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov
in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na
Koroškem za leto 2013, v okvirni višini 4.000 €
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno
poziva lastnike oziroma upravljavce mladinskih objektov
k predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov, ki so v javnem interesu ter predstavnike mladinskih svetov k predložitvi ponudb za sofinanciranje delovanja mladinskih svetov.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.
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3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje mladinskih
objektov
3.2. Finančna podpora za delovanje mladinskih
svetov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki
imajo v lasti oziroma v upravljanju objekte, ki se koristijo
za javne namene in so namenjeni izvajanju mladinskih
dejavnosti ter mladinski sveti ob pogoju, da:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na
Koroškem;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let kot je
to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem);
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev
iz drugih virov;
– za izvedbo programov in projektov morajo za
gotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto;
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrževanja mladinskih objektov ter delovanja v skladu s programom mladine pod točko 3.1.
Ostali pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov:
– objekt oziroma prostor je namenjen izvajanju mladinskih dejavnosti,
– za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja
javni interes,
– lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne
cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdrževanje v interesu Občine Ravne na Koroškem,
– izdelan je prikaz realnih predračunskih stroškov
za izvedbo vzdrževalnih del glede na namen in cilje
izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane
rezultate,
– priložena so dokazila o deležih zagotovljenih drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, ministrstva, druge občine),
– objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča
izvajanje mladinskih prireditev tudi drugim društvom.
Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta
ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev po predračunu za
vzdrževanje objekta. V primeru hkratno obravnavanih
prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na
razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 4.000 €, od tega za:
5.1. vzdrževanje mladinskih objektov do 2.000 € ter
5.2. delovanje mladinskih svetov do 2.000 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati
najkasneje do 15. 12. 2013, na podlagi pisne izjave in
z dokazili o izvedbi programa.
7. Razpisni rok: javni poziv se začne 8. 3. 2013 in
traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10.
2013.
8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti,
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.
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9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno, prispele vloge do zadnjega v mesecu bo komisija
obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.
10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpore predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega poziva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti
k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in
na spletnih straneh naročnika, www.ravne.si od dneva
objave tega poziva do razdelitve sredstev.
11.1. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih
dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz
nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom
in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom:
»Ponudba – Ne odpiraj«, »Javni poziv – mladina 2013«
na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov:
marija.vrhovnik@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 94/2013
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Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor Kolenc, v skladu
z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10
in 75/12, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS), 35. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12,
v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine
Izola za leto 2012 in 2013 (Uradne objave Občine Izola,
št. 01/2012 in 25/2012, v nadaljevanju Odlok) in Letnim
načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2012 s spremembami in dopolnitvami
ter 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola.
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2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine,
kot sledi:
a) Nepremičnina s parc. št. 3879/7, k.o. Izola, v naravi del dvorišča, v izmeri 126 m2, po izhodiščni ceni
21.312,00 EUR; Lastnica nepremičnine s parc. št. 3880,
k.o. Izola ima predkupno pravico;
b) Nepremičnina s parc. št. 530, k.o. Dvori nad Izolo, v naravi dvorišče, v izmeri 10 m2 in stavbišče, v izmeri
62 m2, skupaj 72 m2, po izhodiščni ceni 48.600,00 EUR.
Predkupni upravičenec je posestnik predmetne nepremičnine.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za
gradbeno stroko.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega davka na
dodano vrednost oziroma davka na promet nepremičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor
ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 15 oziroma 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino
pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se
med njima, skladno z 35. členom ZSPDSLS, izvede
pogajanja.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev lastninske
pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi prodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po
načelu »videno–kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani
ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku
15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati
vplačano varščino.
Ponudnik mora imeti do dneva prijave na razpis poravnane vse obveznosti do Občine Izola, v nasprotnem
primeru Komisija ponudbe ne bo upoštevala.
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh
stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in
posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati
še stroške postopka, pripadajoči davek, overitev podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice
na svoje ime.
4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki
so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za upravljanje
z občinskim premoženjem, Postojnska 3, Izola ali po
tel. 05/660-02-32, kontaktna oseba Stefanija Rajčić Sedlarević, elektronski naslov: posta.oizola@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa si
je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z vodjo
Urada za upravljanje z občinskim premoženjem Patricijo
Fabijančič Močibob, tel. 05/660-02-35.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini
10 % izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št.:
01240-0100006381, sklic 00 478662012. Neizbranim
ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po po-
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teku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne
podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana
varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi
dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini
10 % od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani: http://www.izola.si, oglasna deska.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi
osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan v času
uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod
točko »a/b«, najpozneje do 25. 3. 2013 do 24. ure, na
naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem
času mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece
od dneva zaključka razpisnega roka.
6. Drugi pogoji
Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične ali
pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike
Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo
biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi
bremeni.
7. Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb
se bo izvedlo dne 28. 3. 2013, v sobi št. 9, Postojnska
ulica 3, Izola, 1. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Skladno s prvim
odstavkom 37. člena Uredbe, postopek odpiranja ponudb, ni javen.
8. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za upravljanje z občinskim premoženjem.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9. Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno
pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno
ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
10. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola
lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje nepremičnin in
sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne
dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
Št. 3502-503/2012
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Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
objavlja na podlagi 33. člena v povezavi z 22. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12)
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javno zbiranje ponudb
za prodajo tehnološke opreme
za obdelavo grezničnih muljev
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje (v svojem imenu in po pooblastilu
Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore in Občine Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik).
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je tehnološka oprema za obdelavo
grezničnih muljev (koncept Huberjeve tehnologije obdelave grezničnih muljev), ki se nahaja v objektu bivše
fekalno odjemne postaje na lokaciji komunalnega odlagališča Bukovžlak – RCERO Celje. Kapaciteta tehnološke opreme je projektirana za 20.000 m3/leto oziroma za
praznjenje cca. 700 greznic.
Tehnološka oprema:
a) Huber Rotomat Ro 3.3.
b) Huber stiskalnica RoS – 3 BG 2 sestavljena iz reaktorja za flokulant, črpalke za mulj, črpalka za flokulant,
črpalke za filtrat, elektroomare.
c) Huber naprava za higienizacijo RoS – 4 sestavljena iz mešala za mulj in apno, polža za transport
mulja, naprave za doziranje apna, polža za transport
apna, silosa za apno.
Navedena tehnološka oprema je v solastnini Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore in Občine Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
Tehnološka oprema se prodaja kot celota (1/1).
Izhodiščna cena za tehnološko opremo znaša
21.000,00 EUR.
3. Potrdilo o plačani varščini
Ponudnik mora plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. IBAN: SI56 012110100002855 MOC proračun,
SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 28
75108-7221002-70032212, koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine za javni razpis-zgoščevalec«.
4. Pogoji prodaje
a) Tehnološka oprema se prodaja po načelu videno – kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku
odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
c) Ponudniki sami nosijo stroške v demontaže, prestavitve na drugo lokacijo in montaže tehnološke opreme.
d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
5. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1),
b) ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2),
c) izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev
ponudbe za prodajo tehnološke opreme« (Priloga št. 3),
d) dokazilo o plačani varščini.
6. Način in rok plačila kupnine
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
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a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo
ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj - Javno zbiranje ponudb za
prodajo tehnološke opreme« na naslov: Mestna občina
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg
celjskih knezov 9, Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo
ponudbe je 25. 3. 2013, do 10. ure. Kot pravočasne se
bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in
ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter
komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih
postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz
8.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki
je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb
ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji tehnološke
opreme z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko
začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe)
kadarkoli ustavi.
e) Ponudba veže ponudnika do 30. 6. 2013 in do
tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug
način razveljaviti.
f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), 25. 3. 2013,
ob 10.15. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim
dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar
gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka
pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in
finančnega premoženja MOC (v nadaljevanju komisija).
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru
lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži
varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je
najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so
ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni
pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno.
8. Kontaktne osebe
Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo tehnološke
opreme lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni
občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, Celje, tel. 03/426-56-41 (Aleksandra Rezar).
Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je
objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje: www.
celje.si.
Mestna občina Celje
Št. 3528-5/2013

Ob-1826/13

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, objavlja
na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju
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države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami), 46. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in
Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine
Piran v najem (Uradne objave PN, št. 23/04 in Uradni
list RS, št. 32/11) naslednje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani Občine Piran, www.piran.si od dne 8. 3. 2013.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne
najemnine:
Predmet oddaje v najem so naslednji poslovni prostori:
1. Ulica svobode 31, Piran, pritličje, parc. št. 1034,
k.o. 2630 Piran;
skupna površina: 19,14 m2
predvidena dejavnost: pisarna ali obrt
začetna – izklicna višina mesečne najemnine:
146,08 EUR
poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
2. Zelenjavni trg 3, Piran, parc. št. 720, k.o. 2630
Piran;
skupna površina: 29,15 m2
predvidena dejavnost: trgovina ali opravljanje obrti
začetna – izklicna višina mesečne najemnine:
712,50 EUR
poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
3. Župančičeva 14, Piran, mansarda – desno I,
parc. št.1205, k.o. 2630 Piran;
skupna površina: 21,96 m2
predvidena dejavnost: pisarna
začetna – izklicna višina mesečne najemnine:
130,44 EUR
poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
4. Goriška 4, Piran, pritličje, parc. št. 1011, k.o.
2630 Piran;
skupna površina: 25,10 m2
predvidena dejavnost: dejavnost trgovine, pisarne
ali opravljanje obrti
začetna – izklicna višina mesečne najemnine:
309,15 EUR
poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
5. Savudrijska 9, Piran, I. nadstropje, parc. št. 680,
k.o. 2630 Piran;
skupna površina: 26,00 m2
predvidena dejavnost: dejavnost pisarne
začetna – izklicna višina mesečne najemnine:
149,19 EUR
poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
6. Obala 8, Portorož, pritličje, parc. št. 1313, k.o.
2631 Portorož;
skupna površina: 443,40 m2
predvidena dejavnost: dejavnost trgovine
začetna – izklicna višina mesečne najemnine:
2.044,00 EUR
poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podaljšanja še za 1 leto.
Notranja oprema je last Mercator d.d., glede odškodnine zanjo, mora najemnik dostaviti dogovor z lastnikom ali izjavo lastnika, da so premoženjsko pravne
razmere urejene.
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Izbrani najemnik bo zavezan vzdrževati tudi okolico
poslovnega prostora, ki je predmet najema in skrbeti za
redno vzdrževanje stavbe v tistem delu, kjer se nahaja
poslovni prostor.
Namen objave razpisa je pridobiti najemnika, ki
bo poslovni prostor prevzel in v njem najkasneje v roku
1 meseca od podpisa najemne pogodbe v poslovnem
prostoru pričel izvajati dejavnost.
Posebni pogoji najema poslovnega prostora:
– za notranjo opremo poskrbi najemnik sam in se
ne poračunava z najemnino ter se v nobeni obliki ne
vrača;
– v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni upravičen
do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki
jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrditve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi
na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic.
– najemnik mora skrbeti za red in čistočo v skupnih
prostorih.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Firmo ter sedež ponudnika.
2. Navedbo davčne in matične številke.
3. Navedbo poslovnega prostora, ki je predmet
ponudbe.
4. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.
5. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma:
1. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega
registra, ki izkazuje zadnje stanje
2. za društva: odločbo o vpisu v register društev
3. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega
registra.
6. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in zajema predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika oziroma program dela za opravljanje dejavnosti.
7. Pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpisa z lastnoročnim podpisom.
III. Pogoji najema
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške,
stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za
katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje
s povprečnim indeksom cen za stanovanjsko gradnjo.
– Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni
od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni s pogodbo drugače določeno.
– Najemnik mora dati pisno izjavo, da se strinja
z vsemi pogoji iz razpisa.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo
ponudbe:
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno
ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na
naslov: Občina Piran, Urad za premoženjsko pravne zadeve, Tartinijev trg 2, 6330 Piran z obvezno oznako na
ovojnici »Ponudba za najem poslovniega prostora – Ne
odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora)«. Na
zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv
in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 25. 3.
2013 do vključno 10. ure, ne glede na datum poštnega
žiga. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po
razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba
veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
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Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo
biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne
ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.
Pri dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji:
– nova ali edina dejavnost v kraju,
– vsebina dejavnosti, ki prispeva k višjemu življenjskemu standardu prebivalcev,
– ponujena višina mesečne najemnine za poslovni
prostor,
– da ponudnik nima v lasti in niti v najemu praznega
poslovnega prostora na območju občine,
– da ponudnik nima neizpolnjenih zapadlih obveznosti do Občine Piran in do ostalih javnih podjetij in
zavodov, ki so v lasti Občine Piran.
– atraktivnost vsebine prijavljenega programa dejavnosti.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik
dobi je 60 točk, od tega za vsak posamezen kriterij največ 10 točk. V primeru enakovrednih ponudb ima prednost tisti ponudnik, ki ima dalj časa sedež dejavnosti
v Občini Piran. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika. Sklep o izboru najugodnejšega ponudnika
bo sprejet najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
Obveznost Občine Piran, da sklene najemno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Župan lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo o najemu poslovnega prostora najkasneje v roku
15 dni po izdaji sklepa o izbiri in v tem roku tudi plačati
varščino za izpolnitev obveznosti po pogodbi skladno
z določili odloka, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil.
Plačilo varščine za izpolnitev obveznosti po pogodbi je pogoj, da stopi najemna pogodba v veljavo. Varščina je enaka 3 mesečni ponujeni najemnini, ki se poračuna takoj, ko najemnik prične z izvajanjem dejavnosti.
Najemnik je dolžan prevzeti poslovni prostor najkasneje v roku 15 dni po podpisu najemne pogodbe in ga
pričeti uporabljati v roku, ki je določen v pogodbi, sicer
se šteje, da je odstopil od pogodbe in nima pravice zahtevati vrnitve položene varščine za izpolnitev obveznosti
po pogodbi.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo 25. 3. 2012 ob 11. uri,
v prostorih občinske uprave na naslovu: Občina Piran,
Tartinijev trg 2, Piran. Odpiranje ponudb je javno.
2. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike
obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka
v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom
in ogledom poslovnih prostorov, dobite na Uradu za
premoženjsko pravne zadeve pri ga. Šalkovič, v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda od 8. do
12. ure in od 14. do 17. ure, petek od 8. do 12. ure) ali
po tel. 05/671-03-49.
Občina Piran
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Evidence sindikatov
Št. 101-62/2012-5

Ob-4893/12

Statut Sindikata Pergam – DE FACTO, Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe
št. 101-8/2010-2 z dne 9. 2. 2010, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 327,
se z dnem 14. 11. 2012 izbriše iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-6/2012-2

Ob-1249/13

Iz evidence hrambe statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Ajdovščina, se pod zaporedno številko
52 izbriše Sindikat Primorje, OSO/KS 90, s sedežem
v Ajdovščini, Vipavska cesta 3.
Št. 101-2/2013/2

Ob-1515/13

Upravna enota Nova Gorica sprejme 6. 2. 2013
v hrambo statut Sindikata SO BRDA – Sindikalne organizacije Brda.
Ime in kratica sindikata je SO BRDA – Sindikalna
organizacija Brda.
Sedež sindikata je na naslovu Dobrovo v Brdih,
Trg 25 maja 2, p. p. 11.
Sindikat je z dnem 6. 2. 2013 pridobil lastnost pravne osebe.
Statut sindikata je vpisan v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Nova Gorica, pod zaporedno
št. 154.
Št. 101-7/2012

Ob-1517/13

Pravila Svobodnega sindikata Slovenije, Sindikat zaposlitvenega centra RUJ Nazarje, s sedežem
Obrtniška ulica 17, p. Nazarje, se hranijo pri Upravni
enoti Mozirje.
Pravila so bila dne 30. 11. 2012 vpisana v evidenco
statutov pod zaporedno številko 41.
Skrajšano ime sindikata: Sindikat ZC RUJ Nazarje, Obrtniška ulica 17, Nazarje.
Št. 101-7/2013-2

Ob-1632/13

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat
delavcev gozdnega gospodarstva Maribor, vpisan
v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne
19. 5. 1993, pod zaporedno številko 63/1993, je spre-

menil sedež sindikata, in sicer je odslej na lokaciji Limbuško nabrežje 15, 2341 Limbuš.
Sprememba sedeža sindikata je vpisana v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno
številko 7/2013, z dne 18. 2. 2013.
Št. 101-56/2012-3

Ob-1688/13

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 26. 10. 2012 v evidenci statutov sindikatov hrani
Pravila/statut sindikata Sindikat delavcev statističnega
urada RS, in sicer z naslednjimi podatki: zaporedna
številka vpisa v evidenco: 198, ime sindikata: Sindikat
delavcev Statističnega urada RS, sedež sindikata:
Litostrojska c. 54, 1000 Ljubljana.
Št. 101-63/2012-3

Ob-1689/13

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 4. 1. 2013 v evidenci statutov sindikatov hrani
Pravila/statut sindikata SINDIKAT PERGAM – DE FACTO in sicer z naslednjimi podatki: zaporedna številka
vpisa v evidenco: 200, ime sindikata: SINDIKAT PERGAM DE FACTO, sedež sindikata: Celovška c. 206,
1000 Ljubljana.
Št. 101-3/2013-2

Ob-1693/13

Upravna enota Kočevje je dne 17. 1. 2013, sprejela
v hrambo in vpisala v evidenco sindikatov pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, SVIZ
VRTEC KOČEVJE, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje,
pod zap. št. 68.
Ime sindikata je: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture, SVIZ VRTEC KOČEVJE.
Kratica sindikata je: SVIZ VRTEC KOČEVJE.
Sedež sindikata: Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje.
Sindikat je z dnem 18. 1. 2013 pridobil lastnost
pravne osebe.
Št. 101-2/2013

Ob-1695/13

Spremeni se dosedanje ime sindikata delavcev
v skupini CM Celje-VOC, s sedežem Lava 42, Celje, in
se tako spremenjeno ime sindikata na novo glasi: Sindikat delavcev VOC Celje.
Sedež sindikata delavcev VOC Celje ostaja nespremenjen, to je Lava 42, Celje.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1774/13
Ime medija: TV H2O.
Izdajatelj medija: Nauto, Peter Mernik s.p.
Lastniški in upravljalski delež: 100 % – Peter Mernik, Dolnja Počehova 12č, 2211 Pesnica pri Mariboru.

– 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 %).

Ob-1785/13
Imena medija: TV PAPRIKA.
Izdajatelj: B&T TRGOVINA IN STORITVE Boštjan
Tramte s.p., Dobrava pri Škocjanu, 8275 Škocjan.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo: 100 % – Boštjan Tramte.
Odgovorna oseba izdajatelja: Boštjan Tramte, direktor.
Ob-1786/13
Ime medija: RTS.
Izdajatelj: Tele 59, družba za audio in vizuelno komunikacijo, d.o.o.
Direktor: Stjepan Jerić.
Ogovorna urednica: Jana Ujčič.
Lastniki:
– Komunikacija d.o.o. (75 %), Prešernova ulica 3,
2000 Maribor,
– Lenko Vidmar (25 %), Vukovski dol 15, 2221 Jarenina.
Ob-1787/13
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 %),

Ob-1788/13
Medij: MT.TV.
Izdajatelj: Zavod Mediatravel, turistična televizija
Ljubljana, Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana.
Direktor: Dejan Vodušek.
Lastnik: Dejan Vodušek, Hacquetova ulica 8, 1000
Ljubljana.

Ob-1791/13
Medij: TOP TV.
Izdajatelj: Top TV Media d.o.o., televizijska dejavnost, Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana.
Direktor: Dejan Vodušek.
Lastnik: Dejan Vodušek, Hacquetova ulica 8, 1000
Ljubljana.

Ob-1815/13
Ime medija: R 94 Postojna.
Izdajatelj: Radio 94.
Direktor: Sandi Curk.
Lastnik: Radio 94, Curk Sandi, Bandelj Darjo.

Ob-1816/13
Ime medija: NTR Logatec.
Izdajatelj: Notranjski radio Logatec (NTR).
Direktor: Sandi Curk.
Lastnik: Radio 94.
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Zavarovanja terjatev
SV 126/12

Ob-1796/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Metke Zupančič, opr. št. SV 126/12, z dne
1. 3. 2013, je bil zastavljen poslovni prostor na naslovu
Slomškova 33, 1000 Ljubljana, Lokal L-3, objekt 6 (parc.
št. 192/1, 192/4 in 159/24, k.o. Tabor, stanovanjski del
ureditvenega območja CO 5/3 zdravstveni dom – južni
del), ki je nahaja v pritličju, v izmeri 13,44 m2 ter v kleti-skladišče, v izmeri 29,44 m2 in po sedaj veljavnih
zemljiško knjižnih podatkih stoji na parc. št. 2964 in
2966, k.o. Tabor, številka stavbe 314, številka poslovnega prostora 035, last kreditojemalca in zastavitelja na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 10.
2011 med Goranom Trifoni, DŠ 30063019 kot prodajalcem in HIŠA JUTING d.o.o., DŠ 49432907 kot kupcem,
in sicer v korist kreditodajalca Zveza bank registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5–7, A-9010,
Klagenfurt/Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 100.000,00 EUR, s pripadki, ki zapade
v plačilo 31. 1. 2016.
SV 125/13

Ob-1797/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mete Zupančič, opr. št. SV 125/13, z dne
1. 3. 2013, je bil zastavljen poslovni prostor na naslovu Slomškova 33, 1000 Ljubljana, Lokal L-3, objekt 6
(parc. št. 192/1, 192/4 in 159/24, k.o. Tabor, stanovanjski del ureditvenega območja CO 5/3 zdravstveni dom
južni del), ki se nahaja v pritličju, v izmeri 13,44 m2 ter
v kleti – skladišče, v izmeri 29,44 m2 in po sedaj veljavnih zemljiškoknjižnih podatkih stoji na parc. št. 2964 in
2966, k.o. Tabor, številka stavbe 314, številka poslovnega prostora 035, last kreditojemalca in zastavitelja na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 10.
2011 med Goranom Trifonijem, DŠ 30063019 kot prodajalcem in HIŠA JUTING d.o.o., DŠ 49432907 kot
kupcem, in sicer v korist kreditodajalca Zveza bank,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und
Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7,

A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 400.000,00 EUR, s pripadki, ki
zapade v plačilo 31. 1. 2016.
SV 250/13

Ob-1813/13

Na podlagi notarskega zapisa notarja Uroša Kosa,
iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 250/13 z dne
27. 2. 2013, je bilo dvosobno stanovanju s kabinetom
št. 05, v I. nadstropju, v izmeri 54.17 m2, s kletjo št. 05,
v izmeri 3.60 m2 ter kletno shrambo št. 05, v izmeri 1.32 m2, na naslovu Šišenska cesta 15, Ljubljana.
Stavba po podatkih GURS stoji na parc. št. 511/5, k.o.
1739 Zgornja Šiška in ima ident. št. 1739-3205, last zastaviteljice Vide Malovič, na podlagi prodajne pogodbe
št. 362-558/93 z dne 6. 9. 1993 sklenjene z Republiko
Slovenijo kot prodajalko in vknjižbenega dovolila z dne
21. 11. 2003 zastavljeno v korist Sberbank banka d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 128a, matična
št. 5496527000 za zavarovanje denarne terjatve v višini
134.459,50 EUR s pripadki.
SV 259/2013

Ob-1832/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št.
SV-259/2013 z dne 6. 3. 2013, je bila nepremičnina:
stanovanje št. 20, v II. nadstropju stanovanjske hiše,
na naslovu Poljanska cesta 54, 1000 Ljubljana, stoječi
na parc. št. 160, k.o. 1727 – Poljansko predmestje, ki je
v lasti zastavitelja Colarič Sabastiana na podlagi darilne
pogodbe opr. št. SV – 1038/2011 z dne 14. 10. 2011,
sklenjene med Colarič Gorazdom in Colarič Sabastianom, prodajne pogodbe z dne 21. 11. 2002, sklenjene
med Žagar Marijo in Colarič Gorazdom in kupoprodajne pogodbe z dne 29. 9. 1994, sklenjene med Občino
Ljubljana Center in Žagar Marijo, zastavljena v korist
kreditodajalca Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bahnstrasse 22, A-9141
Eberndorf, Avstrija, identifikacijska številka 1870653000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.500,00 EUR
s pripadki, zoper dolžnika Colarič Sabastiana in Tinko
Huskić Colarič.
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Objave sodišč
ri 45,5 m2, v mansardi večstanovanjske stavbe v Mariboru, Praprotnikova 6, Maribor - Grad.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2013

Izvršbe
In 847/2012-13

Os-1563/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. In 847/2012 z dne 20. 9. 2012 je
bil dne 9. 11. 2012 opravljen v korist upnika BKS Bank
AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, Ljubljana,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanja z ident. št. 1735-1603-9, ki se nahaja
v zgradbi št. 1603, k.o. 1735 Stožice v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe na Maroltovi ulici 6, Ljubljana ter
nosi številko 9, neto tlorisne površine 55,16 m2, last
dolžnikov Mahmutović Sabine in Kumalić Hamo, Cesta
revolucije 1, Jesenice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2013
VL 94530/2010

Os-1602/13

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor,
je dne 19. 12. 2012, s pričetkom ob 8.30 v zadevi,
VL 94530/2010, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnico Mažera Rojko Natašo, Usnjarska 5, 2000 Maribor,
za upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, v kraju Maribor, Usnjarska 5, pri dolžniku opravil
rubež nepremičnine, dvoinpolsobno stanovanje v I. nadstropju, v večstanovanjski stavbi Usnjarska 5, Maribor,
v izmeri 66,55 m2, stoječe na parceli št. 2180/5, k.o. 657
Maribor - Grad, v katastru vpisano kot posamezni del
stavbe št. 14, v stavbi št. 2301, k.o. 657 Maribor - Grad.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 2. 2013

VL 142326/2010

VL 182243/2012

Os-1603/13

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor,
je dne 19. 12. 2012, s pričetkom ob 8.30 v zadevi
In 12/01386, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnico
Mažera Rojko Natašo, Usnjarska 5, 2000 Maribor, za
upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, v kraju Maribor, Usnjarska 5, pri dolžnici opravil
rubež nepremičnine, dvoinpolsobno stanovanje v I.
nadstropju, v večstanovanjski stavbi Usnjarska 5, Maribor, v izmeri 66,55 m2, stoječe na parceli št. 2180/5,
k.o. 657 Maribor - Grad, v katastru vpisano kot posamezni del stavbe št. 14, v stavbi št. 2301, k.o. 657
Maribor - Grad.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 2. 2013
VL 98835/2011

Os-1616/13

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor,
je dne 20. 12. 2012, s pričetkom ob 9.30 v zadevi
VL 98835/2011, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnico Škrubej Natašo, Praprotnikova 6, 2000 Maribor, za
upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, v kraju Maribor, Praprotnikova 6, pri dolžniku opravil
rubež nepremičnine: enosobno stanovanje št. 7, v izme-

Os-1669/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 182243/2012 z dne 29. 11. 2012,
je izvršiteljica Branka Horvat Zec opravila rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, last dolžnika
Petra Zorića, Ul. Staneta Severja 3, Maribor, in sicer
stanovanje št. 21, v izmeri 39,45 m2, v 5. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Staneta Severja 3, Maribor, št. stavbe 1320, v korist upnika Kommunio podjetje za trgovino, inženiring in storitve d.o.o.,
Podružnica Maribor, Črtomirova ulica 11, Maribor, zaradi
izterjave 955,70 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 2. 2013
In 48/2012

In 1386/2012

Os-1623/13

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor,
je dne 20. 12. 2012, s pričetkom ob 9.30 v zadevi
VL 142326/2010, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnico Škrubej Natašo, Streliška cesta 51, 2000 Maribor, za upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, v kraju Maribor, Streliška cesta 51, pri dolžnici
opravil rubež nepremičnine, enosobno stanovanje št. 7,
v izmeri 45,5 m2, v mansardi večstanovanjske stavbe
v Mariboru, Praprotnikova 6, Maribor grad.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2013

Os-1339/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Ptuju, opr. št. In 48/2012 z dne 16. 11. 2012, je bila v izvršilni zadevi upnika Semenarna Ljubljana, proizvodnja in
trgovina d.d., Dolenjska cesta 242, Ljubljana, ki ga zastopa Slavko Trstenjak, odvetnik v Ljubljani, zoper dolžnika
Vesno Rakuša, Zelenikova ul. 1, Ptuj, Janeza Rakuša,
Zelenikova ulica 1, Ptuj, zaradi izterjave 21.697,57 EUR
s pripadki, po izvršitelju Marijanu Hojsu, zarubljena naslednja nepremičnina: na naslovu Zelenikova ulica 1, Ptuj,
v prvem nadstropju stavbe, zgrajene na parc. št. 1230/0,
k.o. 400 - Ptuj (ID 702560), ki obsega 44,13 m2, kuhinjo 22,23 m2, kopalnico 2,75 m2, predsobo 3,65 m2,
WC 0,50 m2 in klet - drvarnico 3 m2, skupaj 76,26 m2.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 1. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 39/2012

Os-1555/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagatelja Javnega stanovanjskega sklada Mestne
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občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa
mag. Janja Žejn, odvetnica v Ljubljani, zoper nasprotno
udeleženko: 1. Uršula Boc, Čampova ulica 15, Ljubljana,
2. Milica Koritzky, Čampova ulica 15, Ljubljana, zaradi
vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini – stanovanju št. 12, v IV.
nadstropju v stavbi Jamova cesta 54, dne 1. 2. 2013
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Boc Uršulo in Milico Koritzky ter GP Tehnograd;
– prodajne pogodbe neznanega datuma iz leta
1965, sklenjene med GP Tehnograd in Stanovanjskim
skladom Mestne občine Ljubljana Vič - Rudnik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica in objave na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2013
N 258/2010

Os-1557/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev
Andja Komšo in ostali etažni lastniki stavbe Jamova
cesta 56, Ljubljana, ki jih zastopa pooblaščenka Helena Breda Franken, Jamova cesta 56, Ljubljana, zoper
nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Drobež,
odvetnik v Ljubljani, 2. Ivana Živković, Gmajna 7, Notranje Gorice, 3. Vladimir Živković, Koprska ulica 10,
Ljubljana, in 4. Gradbeno podjetje Tehnograd Ljub
ljana, družbena lastnina, Zbašnikova 26, Ljubljana,
ob udeležbi: 1. Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Industrijska cesta 1, Ljubljana, 2. Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, 3. Anica Košir,
Jamova cesta 56, Ljubljana, ki jo zastopa Uroš Kos,
notar v Ljubljani, in 4. Banka Sparkasse d.d., Cesta
v Kleče 15, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 1. 2.
2013 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 386/67 z dne 16. 11.
1967, sklenjene med prodajalcem in investitorjem objekta Gradbenim podjetjem „Tehnograd“, Zbašnikova 26,
Ljubljana, in kupcema Vladimirjem in Terezijo Šmalcelj,
oba Ljubljana, Šentvid 92, katere predmet je bila prodaja oziroma nakup stanovanja št. 21, v 2. nadstropju
s shrambama št. 21, v kleti, v skupni izmeri 56 m2, v II.
stopnišču stavbe z naslovom Jamova cesta 56, Ljub
ljana;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 9.
1977 med prodajalcema Vladimirjem in Terezijo Šmalcelj, oba takrat Ljubljana, Jamova 56, in kupcem Marijo
Gosar, takrat Ljubljana, Podutiška 149, katere predmet
je bila prodaja oziroma nakup stanovanja št. 21, v 2.
nadstropju, s shrambama št. 21, v kleti, v skupni izmeri 56 m2, v II. stopnišču stavbe z naslovom Jamova
cesta 56, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin

oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice Zvezdane Tomec.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2013
N 258/2010

Os-1559/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev:
Andja Komšo in ostali etažni lastniki stavbe Jamova
cesta 56, Ljubljana, ki jih zastopa pooblaščenka Helena
Breda Franken, Jamova cesta 56, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik
v Ljubljani, 2. Ivana Živković, Gmajna 7, Notranje Gorice, 3. Vladimir Živković, Koprska ulica 10, Ljubljana, in
4. Gradbeno podjetje Tehnograd Ljubljana, družbena
lastnina, Zbašnikova 26, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1,
Ljubljana, 2. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15,
Ljubljana, 3. Anica Košir, Jamova cesta 56, Ljubljana, ki
jo zastopa Uroš Kos, notar v Ljubljani, in 4. Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, dne 1. 2. 2013 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne in prodajne pogodbe št. 205/66 z dne 5. 12.
1966, sklenjene med prodajalcem in investitorjem objekta Gradbenim podjetjem „Tehnograd“, Zbašnikova 26,
Ljubljana, in kupcem Pavletom Slaničem, katere predmet je bila prodaja oziroma nakup stanovanja št. 22, v 2.
nadstropju, s shrambama št. 22, v kleti, v skupni izmeri 61,67 m2, v II. stopnišču stavbe, z naslovom Jamova
cesta 56, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice Marije Blatnik.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2013
N 258/2010

Os-1560/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev:
Andja Komšo in ostali etažni lastniki stavbe Jamova
cesta 56, Ljubljana, ki jih zastopa pooblaščenka Helena
Breda Franken, Jamova cesta 56, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik
v Ljubljani, 2. Ivana Živković, Gmajna 7, Notranje Gorice, 3. Vladimir Živković, Koprska ulica 10, Ljubljana, in
4. Gradbeno podjetje Tehnograd Ljubljana, družbena
lastnina, Zbašnikova 26, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1,
Ljubljana, 2. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15,
Ljubljana, 3. Anica Košir, Jamova cesta 56, Ljubljana, ki
jo zastopa Uroš Kos, notar v Ljubljani, in 4. Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, dne 1. 2. 2013 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 8/67 z dne 12. 1. 1967,
sklenjene med prodajalcem in investitorjem objekta
Gradbenim podjetjem „Tehnograd“, Zbašnikova 26,
Ljubljana, in kupcema Viktorjem in Hermino Pistotnik,
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katere predmet je bila prodaja oziroma nakup stanovanja št. 18, s shrambama št. 18, v kleti, v skupni izmeri 56,14 m2, v II. stopnišču stavbe z naslovom Jamova
cesta 56, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja Bojana Severja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2013
N 258/2010

Os-1561/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev:
Andja Komšo in ostali etažni lastniki stavbe Jamova
cesta 56, Ljubljana, ki jih zastopa pooblaščenka Helena
Breda Franken, Jamova cesta 56, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik
v Ljubljani, 2. Ivana Živković, Gmajna 7, Notranje Gorice, 3. Vladimir Živković, Koprska ulica 10, Ljubljana, in
4. Gradbeno podjetje Tehnograd Ljubljana, družbena
lastnina, Zbašnikova 26, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1,
Ljubljana, 2. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15,
Ljubljana, 3. Anica Košir, Jamova cesta 56, Ljubljana, ki
jo zastopa Uroš Kos, notar v Ljubljani, in 4. Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, dne 1. 2. 2013 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta 1967 med
prodajalcem in investitorjem objekta Gradbenim podjetjem „Tehnograd“, Zbašnikova 26, Ljubljana, in kupcem
Marijo Orel, katere predmet je bila prodaja oziroma nakup stanovanja št. 1, s shrambama št. 1, v kleti v skupni
izmeri 80 m2, v I. stopnišču stavbe, z naslovom Jamova
cesta 56, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 1. 12.
1983, in aneksa k tej pogodbi, sklenjenega dne 7. 1.
1984 med prodajalko Marijo Orel in kupcema Lidijo
Golja – Ribič ter Dunjo Ribič, katere predmet je bila
prodaja oziroma nakup stanovanja št. 1, s shrambama
št. 1, v kleti, v skupni izmeri 80 m2, v I. stopnišču stavbe
z naslovom Jamova cesta 56, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka Andje Komšo in Borisa
Nemaniča.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2013
N 170/2011

Os-1710/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Zdenka Štrukelj Jerala, Podreča 107, 4211 Mavčiče, 2. Marija Pipan, Na
jami 12, Ljubljana, 3. Nataša Cirila Bonča, Glinškova
ploščad 22, Ljubljana, 4. Marija Ramšak, Zapotok 40g,
1292 Ig, 5. Perica Čiča, Podutiška cesta 46, Ljub
ljana, 6. Maja Oblak, Kunaverjeva ulica 2, Ljubljana,
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7. Sol Intercontinental proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Bežigrad 15, Ljubljana, 8. Branko Franc Oblak, Rožna
dolina cesta V/28, Ljubljana ki jih vse po pooblastilu
zastopa Poslovno in finančno svetovanje, Zdravko Fajmut s.p., Dobja vas 122, Ravne na Koroškem, zaradi
vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, dne 28. 1. 2013, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 2. 6. 1984, sklenjene med
SOZD ZGP GIPOSS, o.sol.o, kot prodajalcem in Majo
Oblak, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino – nestanovanjski prostor v 3. etaži, v izmeri 76,25 m2, ident.
št. 1740-1390-7 v stavbi na naslovu Vodnikova cesta 2,
stoječe na parc. št. 1047/6, 1027/2 in 1029/2, vse k.o.
Spodnja Šiška.
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 sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka Maje
Oblak.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2013
N 170/2011

Os-1711/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Zdenka Štrukelj Jerala, Podreča 107, 4211 Mavčiče, 2. Marija Pipan, Na jami 12,
Ljubljana, 3. Nataša Cirila Bonča, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, 4. Marija Ramšak, Zapotok 40g, 1292 Ig,
5. Perica Čiča, Podutiška cesta 46, Ljubljana, 6. Maja
Oblak, Kunaverjeva ulica 2, Ljubljana, 7. Sol Intercontinental proizvodnja in trgovina d.o.o., Bežigrad 15, Ljub
ljana, 8. Branko Franc Oblak, Rožna dolina cesta V/28,
Ljubljana ki jih vse po pooblastilu zastopa Poslovno in finančno svetovanje, Zdravko Fajmut s.p., Dobja vas 122,
Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 28. 1.
2013, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 12. 1986, sklenjene med SOZD ZGP GIPOSS, o.sol.o, kot prodajalcem in Tomažem Barličem, kot kupcem, in sicer za nepremičnino – nestanovanjski prostor, v 3. etaži, v izmeri 52,80 m2, ident. št. 1740-1390-6, v stavbi na naslovu
Vodnikova cesta 2, stoječe na parc. št. 1047/6, 1027/2
in 1029/2, vse k.o. Spodnja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 5. 1997, sklenjene med Tomažem Barličem, kot prodajalcema in Ivano
Garijelčič, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino – nestanovanjski prostor, v 3. etaži, v izmeri 50,80 m2, ident.
št. 1740-1390-6, v stavbi na naslovu Vodnikova cesta 2,
stoječe na parc. št. 1047/6, 1027/2 in 1029/2, vse k.o.
Spodnja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe št. SV – 3243/99 z dne
15. 12. 1999, sklenjene med Ivano Garijelčič kot prodajalko in Chiper družbo za trgovino in storitve d.o.o., kot
kupcem, in sicer za nepremičnino – nestanovanjski prostor, v 3. etaži, v izmeri 50,80 m2, ident. št. 1740-1390-6,
v stavbi na naslovu Vodnikova cesta 2, stoječe na parc.
št. 1047/6, 1027/2 in 1029/2, vse k.o. Spodnja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 12. 2001, sklenjene med Chiper družbo za trgovino in storitve d.o.o.,
kot prodajalcem in Perico Čičo kot kupcem, in sicer
za nepremičnino – nestanovanjski prostor, v 3. etaži,
v izmeri 50,80 m2, ident. št. 1740-1390-6, v stavbi na
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naslovu Vodnikova cesta 2, stoječe na parc. št. 1047/6,
1027/2 in 1029/2, vse k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka Perico Čiča.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2013
N 170/2011

Os-1712/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Zdenka Štrukelj Jerala, Podreča 107, 4211 Mavčiče, 2. Marija Pipan, Na jami 12,
Ljubljana, 3. Nataša Cirila Bonča, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, 4. Marija Ramšak, Zapotok 40g, 1292 Ig,
5. Perica Čiča, Podutiška cesta 46, Ljubljana, 6. Maja
Oblak, Kunaverjeva ulica 2, Ljubljana, 7. Sol Intercontinental proizvodnja in trgovina d.o.o., Bežigrad 15, Ljub
ljana, 8. Branko Franc Oblak, Rožna dolina cesta V/28,
Ljubljana ki jih vse po pooblastilu zastopa Poslovno in finančno svetovanje, Zdravko Fajmut s.p., Dobja vas 122,
Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 28. 1.
2013, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 8. 1985, sklenjene med SOZD ZGP GIPOSS, o.sol.o, kot prodajalcem in
Mirjano Kavčič, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino
– nestanovanjski prostor, v 3. etaži, v izmeri 11,82 m2,
ident. št. 1740-1390-2, v stavbi na naslovu Vodnikova
cesta 2, stoječe na parc. št. 1047/6, 1027/2 in 1029/2,
vse k.o. Spodnja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 11. 1997, sklenjene med Ireno Lozinšek ter Dušanom Lozinškom, kot
prodajalcema in Zdenko Jeralo Štrukelj, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino – nestanovanjski prostor,
v 3. etaži, v izmeri 11,82 m2, ident. št. 1740-1390-2,
v stavbi na naslovu Vodnikova cesta 2, stoječe na parc.
št. 1047/6, 1027/2 in 1029/2, vse k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka Zdenke Jerale
Štrukelj.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2013
N 170/2011

Os-1713/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Zdenka Štrukelj Jerala, Podreča 107, 4211 Mavčiče, 2. Marija Pipan, Na jami 12,
Ljubljana, 3. Nataša Cirila Bonča, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, 4. Marija Ramšak, Zapotok 40g, 1292 Ig,
5. Perica Čiča, Podutiška cesta 46, Ljubljana, 6. Maja
Oblak, Kunaverjeva ulica 2, Ljubljana, 7. Sol Intercontinental proizvodnja in trgovina d.o.o., Bežigrad 15, Ljub
ljana, 8. Branko Franc Oblak, Rožna dolina cesta V/28,
Ljubljana ki jih vse po pooblastilu zastopa Poslovno in finančno svetovanje, Zdravko Fajmut s.p., Dobja vas 122,
Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 28. 1.

2013, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 6. 1986, sklenjene med SOZD ZGP GIPOSS, o.sol.o, kot prodajalcem, in Edith Rant-Vidmar, kot kupovalko, in sicer
za nepremičnino – nestanovanjski prostor, v 3. etaži,
v izmeri 11,55 m2, ident. št. 1740-1390-3, v stavbi z naslovom Vodnikova cesta 2, Ljubljana, stoječe na parc.
št. 1047/6, 1027/2 in 1029/2, vse k.o. Spodnja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 7. 1990, sklenjene med Edith Rant Vidmar, kot prodajalko, in Albinom
Čerin, kot kupcem, in sicer za nepremičnino – in sicer
za nepremičnino – nestanovanjski prostor, v 3. etaži,
v izmeri 11,55 m2, ident. št. 1740-1390-3, v stavbi z naslovom Vodnikova cesta 2, Ljubljana, stoječe na parc.
št. 1047/6, 1027/2 in 1029/2, vse k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka Mariji Pipan.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 33/2011

Os-1566/13

Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici
Janji Ipavec v pravdni zadevi opr. št. P 33/2011, tožeče
stranke Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki
jo zastopa Biljana Ana Filipov, odvetnica v Ljubljani, zoper
toženo stranko Boštjan Gregorič, Bevkova ulica 11, Ajdovščina, zaradi plačila 538,02 EUR s pp, s sklepom z dne
11. 2. 2013 na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) toženi stranki Boštjanu Gregoriču za začasnega zastopnika postavilo odvetnika Gregorja Hrvatina, Rejčeva ulica 24, Nova Gorica.
Začasni zastopnik ima v postopku vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika, vse od dneva postavitve do takrat, ko nasprotni udeleženec Anton Bolčina
ali njegov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 11. 2. 2013
VL 161231/2011

Os-1151/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UKC
Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Mojca Drol, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti dolžniku Gojku
Đukić, Ulica Milana Majcna 39, Ljubljana, ki ga zastopa
zak. zast. odv. začasni zast. Martin Šafar, Resljeva 25,
Ljubljana, zaradi izterjave 425,49 EUR, sklenilo:
dolžniku Gojku Đukić, Ulica Milana Majcna 39, Ljub
ljana, 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 odv. Martin
Šafar, Resljeva 25, Ljubljana.
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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 9. 1. 2013
VL 90145/2012

Os-1614/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d.,
Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljub
ljana, proti dolžnici Arianni Čampa Giorgini, Jurčičev
trg 2, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Marjan Šnajder, Mlinska pot 3, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 286,32 EUR, sklenilo:
dolžnici Arianni Čampa Giorgini, Jurčičev trg 2, Ljub
ljana, 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 Marjan Šnajder, Mlinska pot 3, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2013
In 181/2012
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sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 4. 2. 2013

Oklici dedičem

Os-1568/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti dolžnici Tatjani Drezgić, Ul. Vita Kraigherja 20, Maribor,
ki jo zastopa zak. zast. odv. začasna zastopnica Maja
Praviček, Partizanska cesta 30, Maribor, zaradi izterjave 75,49 EUR, sklenilo:
dolžnici Tatjani Drezgić, Ul. Vita Kraigherja 20, Maribor, 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 odv. Maja Praviček, Partizanska cesta 30, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2013
VL 156550/2012

Št.

Os-1483/13

Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi
upnika Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Fašun, Melihen, Milač, Strojan,
o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana, proti dolžniku: Zdravku Voglar, Vrhovčeva ulica 10, Novo mesto
– dostava, zaradi izterjave 2.767,59 EUR s pp, dolžniku postavilo začasnega zastopnika in sicer odvetnika
Mateja Šporarja, Glavni trg 14, Novo mesto. Začasni
zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred

D 153/2012

Os-1700/13

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek po pokojni Tereziji Modic, roj. Praznik, roj. 3. 3.
1869, nazadnje stalno bivajoči Volčje 3 (Metle 8), Nova
vas, ki je umrla dne 26. 4. 1945.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki o imenih in naslovih dedičev, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pok. Modic Tereziji, naj se priglasijo
sodišču v enem letu po objavi oklica v Uradnem listu RS.
Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 19. 2. 2013
D 510/2011

Os-1331/13

Zapuščinska zadeva po pokojnem Oblak Ivanu,
pok. Antona, neznanega bivališča, razglašen za mrtvega
s sklepom tega sodišča, opr. št. N 92/2010 in določenim
datumom smrti 6. 4. 1938.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela
Vovk, Kocjančičeva 32, 6280 Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 1. 2013
D 511/2011

Os-1335/13

Zapuščinska zadeva po pokojni Sever Ani, od Andreja, neznanega naslova, razglašena za mrtvo s sklepom tega sodišča, opr. št. N 51/2010 z dne 9. 9. 2011 in
določenim datumom smrti 31. 12. 1933.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra Podgornik Tonella, Dekani 209/a, 6271 Dekani,
tel. 00386-51-345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 1. 2013
D 334/2011

Os-1354/13

Zapuščinska zadeva po pokojni Kotlušek Tatjani,
rojeni 7. 1. 1963, nazadnje stanujoči v Kopru, Ulica Generala Levičnika 28a, ki je umrla dne 11. 6. 2011.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
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Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra Podgornik Tonella, Dekani 209/a, 6271 Dekani,
tel. 00386/51/345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 1. 2013
II D 104/2012

Os-5150/12

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št.
II D 104/2012 v teku zapuščinski postopek po pok. Antonu Košir, sin Gregorja, roj. 12. 1. 1931, umrl 17. 12.
2011, nazadnje stanujoč v Ljubljani, Podgorica 99, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje. Zapustnik je bil samski, brez otrok,
starša sta umrla pred njim, bratov in sester ni imel, zato
bi prišli v poštev dediči tretjega dednega reda. Zapustnikov oče Gregor Košir je imel sestro Urško Košir, ki
je že pokojna in je zapustila dva sinova Janeza Koširja
in Toneta Koširja, zapustnikova bratranca. Zapustnik naj
bi imel tudi sestrično Marijo Koprivc. Sodišče podatkov
o ostalih zapustnikovih dedičih (najverjetneje so to bratranci in sestrične zapustnika) nima.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva zapustnikove dede in babice, njihove
potomce ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2012
D 558/2012

Os-1599/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Albinu Medveščku, pok. Vida, roj. 19. 12.
1930, Gorenja vas 43, Kanal, državljan RS, ki je umrl
dne 25. 7. 2012.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev
tudi dediči po zap. mami, ki sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 2. 2013
D 612/2011

Os-1697/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Humar Viktorju Vidu, pok. Jakoba, roj.
3. 10. 1921, iz Nemčije, ki je umrl dne 4. 10. 1991.
Za dedovanje po zakonu bi prišla v poštev tudi zap.
sestra Marija Jolič, roj. 14. 9. 1932 iz Kanade, 1740
Winston Ave Suite 7, Ontario ML3JJA8, Toronto, ki je
po spisovnih podatkih že pokojna, vendar pa predlagatelj z njenim mrliškim listom ne razpolaga oziroma njen
sin Jolič John (tudi Gianni), katerega bivališče sodišču
ni poznano.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva Marijo Jolič oziroma Jolič Johna (Gianni-ja),
da se priglasita tukajšnjemu sodišču v roku enega leta
od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega
roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s kate-

rimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 1. 2013
D 117/2011

Os-1699/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Mariji Bizjak, roj. Jericijo, roj. 25. 1. 1908,
z zadnjim stalnim prebivališčem P. Unidas 4423, San
Justo, Argentina,ki je umrla dne 29. 12. 1990.
Kot zakoniti dediči po zapustnici bi prišli v poštev
tudi zap. vnuki Jose Claudio Marcelo Bevilaqua, Patrizia
Liliana Bevilaqua in Gabriela Liliana Bevilaqua kot otroci
zap. pok. hčerke Claudie Bevilaqua, katerih prebivališče
sodišču ni znano.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva Jose Claudia Marcela Bevilaqua, Patrizio Liliano
Bevilaqua in Gabrielo Liliano Bevilaqua, da se priglasijo
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in
v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 2. 2013
D 163/2009

Os-1366/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
10. 12. 1980 umrli Madič Cirili Miroslavi, roj. 22. 1. 1901,
nazadnje stanujoči C. Gorenjskega odreda 9, Bled.
Vsi zakoniti dediči in volilojemniki niso znani. Zato
se jih poziva, da v roku enega leta od objave tega oklica
uveljavljajo dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi
podatkov spisa.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 24. 1. 2013
D 182/2012

Os-1253/13

Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščinski
postopek po pok. Mandi Tukara, roj. 31. 5. 1940, nazadnje stan. Cesta na grad 16, p. Sevnica in umrli dne
21. 9. 2012, opr. št. D 182/2012.
Zapustnica Manda Tukara iz Ceste na grad 16,
p. Sevnica ni napravila oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne
osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo v roku enega leta od objave oklica kot dediči
po pok. Mandi Tukara. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 21. 1. 2013
D 202/2010

Os-1337/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pok. Amaliji Turk, roj. 7. 5. 1912,
z zadnjim bivališčem na naslovu Zagorica 7, Veliki Gaber, sodišče poziva dediče ter vse, ki mislijo, da imajo
pravico do zapuščine po pok. Amaliji Turk, 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
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 24. 1. 2013
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Os-1359/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pok. Skol Janezu, roj. 16. 11.
1880, z zadnjim bivališčem na naslovu Zabukovje 23,
Trebelno, sodišče poziva dediče, ki 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
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 25. 1. 2013

Oklici pogrešanih
N 42/2012

Os-1524/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Žbogar Izidorja, Banjšice 9c, Grgar, ki ga zastopa
odv. Nada Bolcar iz Solkana, postopek o razglasitvi za
mrtvega in sicer Jožefa Blazetiča, Cresys, 73100 Aix
les Bains, Savoie, Francija, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Maksimilijan Blazetič, Brunov drevored 36,
Tolmin.
O pogrešanem razen podatka, da se je rodil dne
17. 4. 1933 in da je živel v Franciji ter izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Jožefa Blazetiča, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 1. 2013
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
ALTUS TEHNOLOGIJE d.o.o., Livadna ulica 22,
Maribor, zavarovalno polico, št. 70000062859, izdala
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gng-330690
Bauman Jure, Smrečnikova 10, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 50500093958, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gnt-330677
Cokan Mojca, Kočna 17, Jesenice, zavarovalno
polico, št. 50500125921, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnl-330685
Čeh Nada, Podvinci 62a, Ptuj, zavarovalno polico,
št. 50500109645, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d.
m-23
Dizdar Muharem, Kočevarjeva 10, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 50500081037, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gnu-330676
Eferl Žiga, Zg. Kungota 10d, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št. 50500089568, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. m-30
Farazin Cvetka, Markovičeva 11, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500022746, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. m-19
Jović Danijel, Blaževa ulica 13, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 50500096902, izdala zavarovalnica
KD življenje d.d. gne-330692
Kamenik Marija, Frankolovo 40, Frankolovo, zavarovalno polico, št. VI 075612, izdala zavarovalnica KD
Finančna točka d.o.o. gnj-330712
Klepač Ledimira, Dolga reber 2C, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 50500073057, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnz-330721
Kocjan Klemen, Stranska pot II/1, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 50500072252, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gni-330688
Kondrič Miran, Finžgarjeva 29, Radenci, zavarovalno polico, št. 50500054133, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gny-330722
Kosmač Samuel, Ul. Tolminskih puntarjev 4, Nova
Gorica, zavarovalno polico, št. 50500032497, izdala
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnh-330689
Lanek Klemen, Sodna vas 1, Pristava pri Mestinju,
zavarovalne police, št. 50500118930, 50500045644,
50500118932, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d.
gnr-330679
Lovar Beba, Maistrova 8, Maribor, zavarovalno polico, št. 41801000213, izdala zavarovalnica KD Življenje,
d.d. m-21
Ogrizek Martina, Zagaj pod Bočem 19a, Rogaška
Slatina, zavarovalno polico, št. 70000009002, izdala
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gne-330717
Ornik Daniel, Biš 25a, Trnovska vas, zavarovalno
polico, št. 50500074155, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. m-29
Pelko Gorazd, Zgornji Brnik 124, Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 50500043669, izdala
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnb-330670

Pelko Špela, Zgornji Brnik 124, Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 50500044369, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnc-330669
Plevčak Anton, Gabrovec pri Kostrivnici 4A, Podplat, zavarovalno polico, št. 41601002199, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnv-330725
Ribarič Boštjan, Boračeva 40, Radenci, zavarovalno polico, št. 50500017072, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gni-330713
Rizvić Alma, Simona Jenka 10a, Domžale, zavarovalno polico, št. 50500113813, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnp-330681
Selan David, Veliki Videm 24, Velika Loka, zavarovalno polico, št. 50500044076, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gno-330682
Sep Dušan, Gradišče 14a, Vrhnika, zavarovalno
polico, št. 50500062339, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. m-22
Šiftar Franc, Mladinska 8, Gornja Radgona, zavarovalno polico, št. 5050005879, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnz-330671
Turk Andreja, Belo 21, Šmarje pri Jelšah, zavarovalno polico, št. 50500086189, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gns-330678
Vaukan Tonček, Gradišče 8a, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. 41601002488, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. m-31
Verdel Miran, Zeljarska ulica 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500091484, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnn-330708
Vizjak Aleksander, Mejna ul. 9, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500002319, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. m-28
Vrbanjšak Hermina, Križevci 109, Križevci pri Ljutomeru, zavarovalno polico, št. 50500118125, izdala
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnc-330719
Vukšinič Karlina, Ulica 1. maja 2, Metlika, zavarovalno polico, št. 50500033771, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnv-330675
Zakrajšek Martina, Dolenje Ponikve 10, Trebnje, zavarovalno polico, št. 50500110039, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnk-330711
Zejak Slađana, Šmartinska cesta 58 c, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500121959, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd-330668

Spričevala preklicujejo
Jančič Jožica, Mestna ulica 15, Laško, spričevalo
8. razreda OŠ Primoža Trubarja, oddelek s prilagojenim
programom, izdano leta 1990. gny-330672
Strnad Saša, Videm 36/c, Videm-Dobrepolje, spričevala 1., 2., 3. razreda Glasbene šole Grosuplje, izdana leta 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005. gnf-330716
Štrucl Matej, Pusto Polje 26, Nazarje, indeks,
št. 18051220, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnf-330666
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Zupanc Jernej, Ul. II. bataljona 22, Šentjur, indeks,
št. 81681299, izdala EPF v Mariboru. m-20

Drugo preklicujejo
Agić Armin, Ižanska cesta 396, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19486471, izdala Ekonomska fakulteta. gnk-330686
AVTOPREVOZNIŠTVO DRAGIĆ IGOR s.p., Kašeljska cesta 51, Ljubljana-Polje, licenco št. 009064, vozilo
LJ 14-0LT MARCEDEZ - BENZ, ACTROS 1843 LS, mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu. gnl-330710
Eržen Anja, Srednje Bitnje 20, Žabnica, študentsko izkaznico, št. 18030458, izdala Filozofska fakulteta.
gnq-330680
Ferenc Andraž, Grajska pot 1, Logatec, študentsko
izkaznico, št. 23070366, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnw-330674
Globus, mednarodna špedicija d.o.o. Metlika – Drašiči 8, 8330 Metlika, dovolilnice: država BIH 070/11, št. dovolilnice 1511; država BY 112/01, št. dovolilnice 2555295;
država KZ 389/09, št. dovolilnic 53875, 53935; država
RUS 643/09, št. dovolilnic 535876, 538281, 538313; država RUS 643/11, št. dovolilnic 550530, 550531, 550866;
država UA 804/03, št. dovolilnic 2578955, 2578993; država UA 804/53, št. dovolilnice 2583342; država UA 804/63,
št. dovolilnice 2585816. Ob-1817/13
Jemec Milan, Preserje pri Lukovici1/a, Lukovica,
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja, št. 617611, izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje 2004. gnx-330723
Konrad Matej, Prežihova 5a, Lenart v Slov.goricah,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1012554.
m-26
Korenčič Boris, Ob Blažovnici 48, Limbuš, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500014197000, izdal Cetis
Celje. m-25
Kršljak Sanel, Moste 30, Komenda, licenca za taxi
voznika , št. 012207, serijska št. 01010983, izdala Obrtna zbornica. gnm-330684
Lampreht Maruša, Bratov Blanč 10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika.
gnn-330683
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Lipovž Urška, Ribiška pot 32, Lenart v Slov.goricah,
študentsko izkaznico, št. 21080297, izdala Fakulteta za
družbene vede. gnb-330720
Malinović Jelenko, Markovičeva ul. 17, Maribor,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002035000,
izdal Cetis Celje. m-27
Osvald Žan, Spodnja Kapla 19, Kapla, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1012576. m-33
Petek Suzana, Zg. Hajdina 147, Hajdina, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. 3/319, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport, leto izdaje 1999.
gnh-330714
Porenta Jure, Crngrob 5, Žabnica, študentsko
izkaznico, št. 19458448, izdala Univerza v Ljubljani.
gnj-330687
Prijatelj Marko, Želimlje 25b, Škofljica, potrdilo
o opravljenem preizkusu znanja, št. 606253, izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gng-330715
R.BOŽA, BOŽICA RADULOVIĆ S.P., Pokopališka
ulica 6, Ljubljana, licenco št. 012398/AČ36-3-1911/2012,
za vozilo mercedes benz, tip vozila E 220, št. šasije
WDD2120021A032448, reg. št. LJ BU-118. gnf-330691
Sakelšek Nejc, Pivola 20, Hoče, dijaško izkaznico,
št. 1008324. m-32
STANKO PESRL S.P., Kajžar 19, Miklavž pri Ormožu, dovolilnico št. S 001646, za Hrvaško, oznaka države
HR. gnw-330724
Šircelj Matej, Moškričeva ulica 33, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71110343, izdala Biotehniška fakulteta. gnm-330709
Škafar Benjamin, Ulica bratov Vošnjakov 6, Celje,
študentsko izkaznico, št. S2001711, izdala FS. m-24
TRANSPORT GORIČAR EGON S.P., Trubarjeva cesta 13, Grosuplje, izvod licence Skupnosti št. 009094/003 za vozilo Renault MAGNUM
E-TECH 480, reg. št. LJ DR - 846. gnd-330718
TRANSPORTI DRAGANOVIČ ENES S.P, Cesta
ob železnici 4, Žalec, veljavnost dovolilnic št. S002553
070/11 BIH/tretje države, S008816 643/11 RF/tretje države, S010682 792/63 Turčija/tranzit, S010373/792/35
Turčija/III države. gne-330667
UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska
Bistrica, dovolilnico št. 1142996, za državo Rusija,
oznaka 643/96. gnx-330673
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