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Ob-2582/13
Obvestilo

o zaprtju razpisa
Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, objavlja, da je javni razpis z oznako Javni razpis
PUREE 2013 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in
podjetnikih ter javnem sektorju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/13 z dne 22. 2. 2013 (Ob-1576/13),
zaprt zaradi porabe sredstev. Zaprtje razpisa začne
veljati z dnem objave tega obvestila.
Energija plus d.o.o., Maribor
Ob-2628/13
Spremembe
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU-12), 66.b člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US,
10/12 in 94/21 – ZDoh-2L), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 114/09 in 57/11), dne 29. 10. 2012 potrjenega Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih
odjemalcih – Program 2013 ter Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.,
objavlja podaljšanje skrajnega datuma za izstavitev
zahtevkov in roka za oddajo vlog na javni razpis »Javni razpis URE-GEN-I-2013-1 – Nepovratne finančne
spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri
pravnih osebah in podjetnikih« objavljen v Uradnem listu
RS, št. 4, dne 18. 1. 2013 (v nadaljevanju: javni razpis).
Javni razpis se spremeni tako, kot sledi:
V 18. točki, ki se glasi »Skrajni datum za izstavitev
zahtevkov«, se besedilo drugega odstavka spremeni
tako, da se glasi: »V vlogi je treba časovno opredeliti predvideno dinamiko izdaje zahtevkov za izplačilo nepovratnih sredstev. Skrajni datum za izdajo zahtevka za
izplačilo nepovratnih sredstev po tem razpisu je 31. 1.
2014. Izplačila za zahtevke, izdane po tem datumu, niso
več mogoča.«
V 19. točki, ki se glasi »Rok, do katerega morajo
biti predložene vloge«, se v osmem odstavku, v katerem
je določena dinamika odpiranja vlog, za tretjo alinejo
dodata novi četrta in peta alineja, tako, da se osmi odstavek 19. točke glasi:

»Dinamika odpiranja vlog:
– 24. 1. 2013,
– 28. 2. 2013,
– 28. 3. 2013,
– 24. 5. 2013 in
– 21. 6. 2013.«
V desetem odstavku se besedilo prvega stavka
spremeni tako, da se glasi:
»Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do
zadnjega odpiranja, ki bo 21. 6. 2013.«.
Sprememba javnega razpisa se uporablja tudi za
že odobrene vloge prijaviteljev oziroma izdane sklepe
o dodelitvi nepovratne spodbude ter za že sklenjene Pogodbe o sofinanciranju operacije. Spremenjena razpisna
dokumentacija je objavljena na spletni strani, http://www.
gen-i.si/novice-in-mediji/novice/346.
GEN-I,
trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Št. 4300-187/2012/369

Ob-2640/13
Preklic

Preklicujemo objavo Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v letih 2012-2015, ki spodbujajo odprtost
slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 77/12 z dne 12. 10.
2012 in št. 83/12 z dne 6. 11. 2012.
Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport
Ob-2638/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11; v nadaljevanju:
ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12
in 90/12) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor projektov predstavitve slovenskega
oblikovanja ter popularizacije antikvitet
(v nadaljevanju javni ciljni razpis,
oznaka JCR-KKI-2013)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo).
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2. Predmet razpisa in področja razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje predstavitev slovenskega oblikovanja in popularizacije antikvitet, in sicer
na naslednjih področjih:
I. Razstava unikatnih oblikovalskih izdelkov v lesu
II. Razstava prototipov s področja oblikovanja
III. Sejmi in razstave s področja starin in umetnin.
3. Cilji razpisa
Cilj razpisa je spodbujanje produkcije in promocije
sodobnega slovenskega oblikovanja ter njegovega uveljavljanja v domačem in mednarodnem prostoru; spodbujanje sodelovanja oblikovalcev s podjetji ter uveljavljanje domačih blagovnih znamk. Cilj razpisa je tudi vzpostavljanje trga umetnin, starin in oblikovalskih izdelkov
v Sloveniji ter spodbujanje in krepitev zavesti o pomenu
teh predmetov in njihovi vlogi v sodobni družbi. S tovrstno ciljno podporo delu kreativnih in kulturnih industrij
želi Ministrstvo povečati kakovost in obseg projektov, ki
so plod umetniške ustvarjalnosti in imajo možnost umestitve na trg. Dolgoročno se s spodbujanjem področja
kulturnih in kreativnih industrij želi povečati število zaposlenih na tem področju.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da so pravne osebe, registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna
izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2. V primeru, da
Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga
mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2011 in 2012, izpolnjevali vse pogodbene
obveznosti do Ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– so bili v obdobju 2009 do 2012 vključeni v vsaj
dva projekta s področij razpisa (obvezno dokazilo: izpolnjen in podpisan obrazec 3);
– da ne prijavljajo projekta, ki je že izbran na katerem od drugih razpisov Ministrstva (obvezno dokazilo:
originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– da vključujejo najmanj 4 slovenske avtorje, strokovnjake ali druge izvajalce, s katerimi je mogoče zagotoviti izvedbo projekta;
– da prijavljajo projekt, pri katerem zaprošena
sredstva ne smejo biti višja od 70 % celotne vrednosti
in ne presegajo višine 30.000,00 EUR, z izjemo področja III., kjer je najvišja možna zaprošena vrednost
20.000,00 EUR (obvezno dokazilo: originalna izjava
prijavitelja – podpisan obrazec 2, in ustrezna finančna
konstrukcija v prijavnem obrazcu 1);
– da je prijavljen projekt uresničljiv v okviru predvidene finančne konstrukcije (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2);
– da se prijavitelj z istim projektom na ta razpis prijavi samo enkrat (originalna izjava prijavitelja – podpisan
obrazec 2);
– da dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na
spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in Zakona o varstvu
osebnih podatkov (originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2).
5. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na Ministrstvu imenuje
minister, pristojen za kulturo.
Izvajalci, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Izvajalec
mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za
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dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne
bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in
zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni
odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem programa ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo
sredstev.
6. Kriteriji razpisa:
6.1. Razstava unikatnih oblikovalskih izdelkov
v lesu in Razstava prototipov s področja oblikovanja:
I. Splošni kriteriji
- izkazovanje izvirnosti, inovativnosti
20 točk
in aktualnosti v pristopu in izvedbi projekta
- obseg projekta (število produktov
in njihova zahtevnost, število sodelujočih
15 točk
avtorjev in drugih sodelujočih)
- postavitev razstave, referenčnost
15 točk
razstavnega prostora
- izkazovanje pristopa v pridobivanju
ciljnega občinstva (promocijska strategija,
20 točk
marketinška strategija)
Skupaj
70 točk
II. Posebni kriteriji
- dokazano sodelovanje s podjetji, možnost
15 točk
trženja predstavljenih produktov
- vključevanje mladih oblikovalcev do 35 let 15 točk
Skupaj
30 točk
Skupaj I + II
100 točk
6.2. Sejmi in razstave s področja starin in umetnin
I. Splošni kriteriji
- izvirnost in inovativnost projekta
in spremljajočih aktivnosti (cenitve,
20 točk
dražbe, predavanja, …)
- zagotavljanje profesionalne izvedbe
projekta in njegove promocije (promocijska 20 točk
strategija, marketinška strategija)
obseg projekta (število produktov
in njihova zahtevnost ter raznovrstnost,
20 točk
tj. vsaj 3 področja razpisa*)
- načrtovanje izobraževalnih
in popularizacijskih aktivnosti (delavnice,
posebna vodstva in predstavitve
10 točk
posameznih, ožje specializiranih področij,
okrogle mize…)
Skupaj
70 točk
II. Posebni kriteriji
- vključevanje drugih javnih in zasebnih
zavodov in društev s področja
20 točk
(od 1 do 5 do 10 točk, nad 6 do 20 točk)
- vključevanje AV medijev v projekt
10 točk
Skupaj
30 točk
Skupaj I + II
100 točk
* Področja razpisa zajemajo: starine (pohištvo, porcelan in keramika, steklo, izdelki iz kovine, lesa in kamna,
nakit, tekstilije in uniforme, igrače, ipd.), stare knjige in
tiski, raritete, unikatni oblikovalski izdelki in umetniška
dela s področja slikarstva, kiparstva, grafike, fotografije,
videa ipd.
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7. Uporaba kriterijev:
Minister bo na podlagi poročila strokovne komisije
o vsebinski presoji vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje,
z odločbo odločil, da se posamezen kulturni projekt
sprejme ali ne sprejme v financiranje, ter določil delež
javnih sredstev za financiranje.
Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt
je 100 točk. Najnižji seštevek točk, ki pomeni uvrstitev
v izbor, je 81 točk. Višina odobrenih sredstev za posamezen projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk
(od 81 do 100 točk), pri čemer je najvišje možno število
točk za splošne razpisne kriterije 70 točk, za posebne
razpisne kriterije pa 30 točk.
8. Obvezne priloge
V celoti izpolnjenim prijavnim obrazcem 1, 2 (izjave
o izpolnjevanju pogojev) in 3 (reference prijavitelja) morajo biti priložene naslednje obvezne priloge:
– vsebinska utemeljitev projekta z natančno navedbo vabljenih avtorjev in strokovnjakov;
– promocijski in marketinški načrt projekta;
– poslovna vizija projekta;
– seznam referenc prijavitelja;
– pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e avtorja/ev
ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu.
9. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša
200.000,00 EUR, od tega predvidoma 90.000,00 EUR
za področje: Razstava unikatnih oblikovalskih izdelkov
v lesu, 90.000,00 EUR za področje: Razstava prototipov
s področja oblikovanja in predvidoma 20.000 EUR za
področje: Sejmi in razstave starin in umetnin.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013 oziroma v plačilnih rokih, kot jih
določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2013.
11. Rok za oddajo vlog na razpis: razpis se začne
17. 5. 2013 in zaključi 17. 6. 2013.
12. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1,
– prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev),
– prijavni obrazec 3 (reference).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1, 2 in 3,
– obvezne priloge navedene pod točko 8.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi
s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si,,
kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega ciljnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno
dokumentacijo tudi poslati.
13. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Vloga mora biti predložena vložišču na
naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana do vključno 17. 6. 2013 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovit-
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ku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Javni ciljni
razpis, oznaka JCR-KKI-2013.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
13.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana
priporočeno na pošto do vključno 17. 6. 2013.
13.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa
in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi
vloga, ki ni bila v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, ustrezno dopolnjena.
13.3 Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba,
se šteje vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev, navedenih pod točko 4.
Oddaja popolne vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
14. Pristojni uslužbenki za posredovanje informacij
in pojasnil:
14/I. Razstava unikatnih oblikovalskih izdelkov
v lesu
Razstava prototipov s področja oblikovanja: Barbara Koželj-Podlogar, e-mail: barbara.kozelj-podlogar@gov.si, tel. 01/369-59-46.
14/II. Sejmi in razstave s področja starin in umetnin: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si, tel. 01/369-59-40.
Uradne ure ministrstva po telefonu in elektronskih
medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se prijavitelji
z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojni uslužbenki.
15. Vpogled v dokumentacijo razpisa: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v dokumentacijo razpisa
v glavni pisarni Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana), kot je navedeno pod točko 12.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Ministrstvo bo prijavitelja o izboru ali zavrnitvi obvestilo najkasneje v roku 35 dni od zaključka odpiranja
vlog, ki se bo pričelo 24. 6. 2013.
Izvajalce opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JCR-KKI-2013, vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da
pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem
načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo
postopka, je Ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu
načrtu Ministrstva.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-209/2013/10

Ob-2591/13

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je
dne 19. 4. 2013 v Uradnem listu RS, št. 32/13 objavilo
Javni razpis za izvedbo programa »Pomoč pri integraciji
za osebe z mednarodno zaščito«, št. 430-209/2013, ki
se financira iz Evropskega sklada za begunce in sredstev Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni
»Javna naročila«, naročnik objavil dokument »Dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, z dne 9. 5. 2013«.
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
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Ob-2583/13

Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslovnika
Sveta romske skupnosti RS in Pogodbe o sofinanciranju
delovanja Sveta romske skupnosti Republike Slovenije
v letu 2013, št.: C1711-12-460 273, Svet romske skupnosti objavlja
javni razpis
»Sofinanciranje delovanja romskih društev
v letu 2013 (JR-RD 2013)«
1. Ime in sedež naročnika: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska
Sobota.
2. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja romskih društev:
– na področju ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov romske skupnosti,
– na področju medsebojnega povezovanja in sodelovanja društev v prid pripadnikov romske skupnosti,
– na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti,
– na področju informativne dejavnosti,
– na drugih področjih pomembnih za romsko skupnost (politična participacija Romov na lokalni ravni,
delovanje romskih izobražencev idr.),
– pri drugih dejavnostih, pomembnih za romsko
skupnost (gasilska, športna in druga).
3. Predmet javnega razpisa so dejavnosti, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
4. Prosilci javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo romska društva
v Sloveniji, ki so registrirana kot pravne osebe zasebnega prava oziroma društvo, ki deluje v javnem
interesu.
Do prijave na razpis niso upravičene romske zveze.
5. Pomen izrazov: dejavnosti so redne naloge in
aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja
njegovo trajno delovanje.
6. Pogoji sofinanciranja
Finančno podporo lahko prejmejo prosilci – društva,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da predstavljajo organizacijo romske skupnosti
v Sloveniji in so registrirane kot pravna oseba zasebnega prava oziroma društvo, ki deluje v javnem interesu,
– da je trend njihovega delovanja dolgoročen,
– da spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi
z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije,
– da opravljajo dejavnosti, pomembne za pripadnike romske skupnosti.
Prosilci, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev,
bodo zavrnjeni.
7. Merila za sofinanciranje:
1. pomen prijavljenega programa za spodbujanje
aktivnega delovanja romskih društev,
2. tradicija delovanja romskega društva,
3. kakovost programa in delovanja,
4. načrti delovanja,
5. obseg in uspešnost delovanja.
8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za delovanje romskih društev v letu 2013 znaša 60.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v istem letu.
9. Dokumentacija javnega razpisa: dokumentacija
javnega razpisa z obrazci je na razpolago na spletni

strani Sveta romske skupnosti Republike Slovenije,
http://svetromskeskupnosti.si. Dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi osebno, v pisarni Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a,
9000 Murska Sobota vsak delovni dan, med 9. in
14. uro.
10. Način prijave
Prosilci svoje vloge pošljejo po pošti ali osebno predložijo na Svet romske skupnosti RS, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota.
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu
in v zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice: »Ne
odpiraj – Prijava na razpis JR-RD 2013 »Sofinanciranje
delovanja romskih društev v letu 2013«,
– polni naslov Sveta romske skupnosti Republike
Slovenije,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani
ovojnice.
11. Trajanje javnega razpisa: prosilci morajo vloge
oddati najkasneje do 31. 5. 2013. Za pravočasno se
šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 31. 5. 2013 oziroma istega dne do 14. ure osebno
v pisarni Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.
Nepravočasne vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem.
12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Komisija bo pričela z odpiranjem vlog najkasneje
14. 6. 2013. Odpiranje vlog ni javno.
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in
popolne vloge, na predpisanih obrazcih in z obveznimi
prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno
po odprtju prispelih vlog. Prosilci, katerih vloge niso bile
popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev
vloge je 8 dni.
13. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi
sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 40-ih dneh
od roka za predložitev vlog.
Naročnik bo izdal sklepe o izboru prejemnikov sredstev in višini sofinanciranja na podlagi predloga komisije
za izvedbo postopka javnega razpisa. Podatki o imenu
izbranih prijaviteljev, nazivu programa/delovanja ter višini dodeljenih sredstev bodo javno objavljeni.
14. Sklenitev pogodbe: naročnik bo izbrane prijavitelje po izdaji sklepov o izboru pozval k podpisu
pogodbe. V primeru, da se izbrani prijavitelj v roku 8-ih
dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo.
15. Pravno varstvo
Zoper sklep oziroma obvestilo iz 13. točke lahko
prijavitelj vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa
oziroma obvestila.
O pritožbi bo odločal Svet romske skupnosti Republike Slovenije.
16. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in
informacije dobite na Svetu romske skupnosti RS, vsak
dan, med 9. in 14. uro, tel. 02/526-13-04.
Svet romske skupnosti
Republike Slovenije
Št. 03/05-2013

Ob-2584/13

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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave in
koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj
in prireditev v šolskem letu 2013/2014
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod
za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2013/2014.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) Nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru
katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja
športnih zvez).
b) Organizacije, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze strokovno
pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo.
c) Pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj
osnovnih šol s prilagojenim programom pa se lahko prijavijo vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija mora ob prijavi na razpis predložiti:
– razpis šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (za ekipne panoge velja tekmovalni
sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica), ki mora
vsebovati vsebinski, organizacijski in finančni načrt izpeljave tekmovanja (za posamezno športno panogo se
lahko razpiše samo en sistem tekmovanja),
– podatke o koordinatorju, ki bo koordiniral izpeljavo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (koordinatorji morajo imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali pa morajo biti strokovno
usposobljeni na področju športa).
Zavod za šport RS Planica bo za strokovno pripravo
in koordinacijo programa Šolska športna tekmovanja in
prireditve sredstva razdelil po naslednjih merilih:
1. Pomembnost panoge
Max. število točk – 60 točk
Panoge razdeljene v 4 skupine:
Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk, skupina
C – 15 točk, skupina D – 0 točk
Skupina A
V skupini A so naslednje panoge:
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Skupina B
V skupini B so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne
ponjave, športna gimnastika), namizni tenis, odbojka na
mivki, ples, smučanje (veleslalom in deskanje), smučarski skoki.
Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), odbojka na mivki.
OŠPP: vse razpisane panoge.
Skupina C
V skupini C so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek,
ulični tek), badminton, bowling, judo, kajak kanu, kolesarstvo (vožnja na čas, gorsko kolesarjenje), lokostrelstvo, mladina in gore, orientacijski tek, smučarski tek in
biatlon, plavanje, streljanje z zračno puško, šah, športno
plezanje in rafting.
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Srednja šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulični tek), badminton, gimnastika (akrobatika, skoki z male
prožne ponjave, športna gimnastika), judo, gorsko kolesarstvo – kros, streljanje, lokostrelstvo, orientacijski tek,
plavanje, ples, smučanje (veleslalom in deskanje), šah,
streljanje z zračno puško, športno plezanje in rafting.
Skupina D
V skupini D so panoge, ki niso navedene v skupinah
A, B, C in niso bile vključene v sistem Šolskih športnih
tekmovanj v šolskem letu 2012/2013 ali se prvič vključujejo v sistem v šolskem letu 2013/2014. Prijavljenim panogam v skupini D se ne sofinancira delo koordinatorja,
pripravljeni razpisi za osnovne in srednje šole pa bodo
objavljeni v Informatorju I (za šolsko leto 2013/2014).
V šolskem letu 2013/2014 imajo panoge iz skupine
D možnost napredovanja v skupino C, če po pozitivnem
odzivu vključenih šol v panogo to potrdi tudi Odbor za
področje ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica.
2. Nivoji tekmovanj
Max. število točk – 15 točk
Tekmovanja se razdelijo na 4 nivoje glede na to na
katerem nivoju posamezna panoga vstopa v sistem na
državnem nivoju.
4 nivoji – 15 točk, 3 nivoji – 13 točk, 2 nivoja –
10 točk, 1 nivo – 8 točk.
3. Število udeležencev
Max. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na tekmovanjih
v šolskem letu 2012/13 (podatke pridobi Zavod na podlagi zaključnih poročil panoge):
0 do 100 udeležencev – 5 točk, 100 do 499 udeležencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad
1000 udeležencev – 25 točk.
5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa
je: 29.000,00 EUR.
Skupna razpisana sredstva so v višini 29.000 EUR
(8.700 EUR v obdobju avgust – oktober 2013 in drugi
del sredstev 20.300 EUR v obdobju april – junij 2014).
Izbrani izvajalci (koordinatorji) jih bodo prejeli v dveh
delih. Prvi trideset odstotni del sredstev bodo upravičenci prejeli po podpisu osnovnih tripartitnih pogodb
(zavod, panožna zveza, organizacija oziroma subjekt in
koordinator) ter ob predložitvi (ponudnikov – Nacionalna
panožna športna zveza oziroma organizacija) celotnih
razpisov posamezne panoge, ki bodo objavljeni v publikaciji Informator I (2013/2014) v mesecu avgustu 2013,
drugi sedemdeset odstotni del sredstev pa na podlagi
zaključnega poročila, ki ga morajo koordinatorji panog
(žig nacionalne panožne športne zveze, organizacije
oziroma subjekta) poslati na Zavod za šport RS Planica
v 21 dneh po izpeljavi finalnega tekmovanja oziroma
najkasneje do 10. 6. 2014.
6. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim
planom.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov
Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub
ljana, najkasneje do srede, 29. 5. 2013. Šteje se, da
je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje)
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za
šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga
mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa
mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne
odpiraj – ŠŠT 2013/2014«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti
dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki
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so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Prijava na razpis: mora vsebovati izpolnjene,
podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo
na razpis.
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo
začela odpirati vloge 30. 5. 2013. Odpiranje vlog ne bo
javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa:
prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni
v roku 28 dni od dneva za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.
sportmladih.net in www.zsrs-planica.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS
Planica (Gašper Plestenjak, tel. 01/434-23-91, e-pošta:
sst@sport.si). Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis odgovorne osebe prijavitelja)
in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis.
Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali
dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
Št. 344/6584

Ob-2598/13

Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – Odl. US,
108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 107/10, 110/11), Zakona o izvrševanju proračunov
RS za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna RS za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08,
99/09 in 3/13) Zavod RS za šolstvo objavlja
razpis
za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji
in izobraževanju v Republiki Sloveniji
1. Naziv in sedež razpisovalca: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.
Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo
zlasti:
– povezovanje organizacij na področju vzgoje in
izobraževanja v Sloveniji in v tujini v mreže z namenom
spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti ter novih pristopov k uresničevanju ciljev kurikula;
– mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih
vzgojno-izobraževalne organizacije v Sloveniji organizirajo v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno
udeležbo in potekajo bodisi v Sloveniji bodisi v drugi
državi;
– projekti izmenjav in partnerstev, za katere financiranje ali sofinanciranje ni predvideno s programom
Vseživljensko učenje.
3. Osnovni pogoji za prijavo na razpis
Za sredstva razpisana po tem razpisu lahko kandidirajo pravne osebe s področja vzgoje in izobraževanja
– vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene

šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali so
za izvajanje dejavnosti (so)financirani iz državnega
proračuna.
Šole v sestavi šolskih centrov, ki niso samostojne
pravne osebe, se smejo na razpis prijaviti kot posamični
prijavitelji. V prijavi in razpisnih dokumentih za imenom
šole obvezno navedejo tudi naziv šolskega centra. Šolski center se kot samostojen subjekt ne more prijaviti na
razpis. V nadaljevanju pojem »zavod« označuje pravne
osebe iz prvega odstavka te točke in posamične šole
v sestavi šolskih centrov. Vsak zavod lahko prijavi na
javni razpis samo en projekt. V primeru kršitve tega pogoja, bo Zavod RS za šolstvo vse vloge zavoda izločil iz
nadaljnje obravnave.
Pogoj za prijavo projekta je, da kot partner v projektu sodeluje tuja institucija.
4. Namen, cilji in vsebina razpisa: namen, cilji in
vsebina razpisa so sestavni del razpisne dokumentacije
(priloga A).
5. Merila in postopek za izbor: merila in postopek za
izbor projektov so sestavni del razpisne dokumentacije
(priloga B).
6. Višina razpoložljivih sredstev
V okviru finančnega načrta Zavoda je za leto 2013
na voljo 20.000,00 EUR.
Način izplačila sredstev, nadzor namenskosti uporabe in druga določila, so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga
št. 3).
Izbranim prijaviteljem bodo upravičeni stroški projekta sofinancirani največ v deležu 80 % od celotne vrednosti projekta oziroma največ do višine 2.000,00 EUR.
Razpisana sredstva bodo dodeljena najbolje ocenjenim projektom, ki so ocenjeni najmanj s 75 točkami.
Strokovna komisija lahko odloči, da ne dodeli vseh razpisanih sredstev.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v času od dokončnosti sklepov o izbiri od 1. 7. 2013 do
31. 12. 2013.
8. Vloga za javni razpis
Popolna vloga za javni razpis mora vsebovati:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec – priloga št. 1,
– pravilno izpolnjeno potrdilo o sodelovanju tuje
institucije – priloga št. 2,
– pravilno in ustrezno izpolnjeno(a) potrdilo(a) o sofinanciranju s strani sponzorjev – priloga št. 6,
– vzorec pogodbe (priloga št. 3), ki mora biti opremljen z žigom prijavitelja in podpisan s strani odgovorne
osebe zavoda in koordinatorja projekta. S podpisom se
prijavitelj strinja s pravicami in obveznostmi, določenimi
v pogodbi.
9. Rok za predložitev vlog in način pošiljanja
Vloge morajo prispeti v vložišče Zavoda RS za
šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, ne glede na način dostave, najkasneje 6. 6. 2013 do 12. ure.
Predloge posameznih projektov predlagatelji dostavijo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov:
Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje mednarodne
dejavnosti«.
Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, ki niso prejete v roku, bo Komisija
za izvedbo javnega razpisa zavrnila v postopku odpiranja vlog in jih vrnila predlagatelju.
10. Datum odpiranja vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis, vodi Komisija
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za izvedbo javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice,
ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so bile prejete. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
bo dne 7. 6. 2013. Odpiranje ni javno, saj se pričakuje
veliko število vlog.
11. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov
o izidu razpisa: prijavitelji projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– priloga A: namen, cilji in vsebina razpisa,
– priloga B: postopek in merila za izbor projektov,
– priloga št. 1: prijavni obrazec za projekt,
– priloga št. 2: potrdilo o sodelovanju tuje institucije,
– priloga št. 3: vzorec pogodbe za projekt,
– priloga št. 4: potrdilo o sodelovanju z lokalnim
okoljem,
– priloga št. 5: potrdilo o sodelovanju predstavništva tuje države v Sloveniji,
– priloga št. 6: potrdilo o sofinanciranju s strani
sponzorjev.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpis in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo v vložišču Zavoda RS za šolstvo (pritličje),
Poljanska 28, Ljubljana pri Katarini Porenta, vsak delovnik od 9. do 11. ure. Razpis in razpisna dokumentacija
bosta od 17. 5. 2013 do izteka prijavnega roka na voljo
tudi na spletni strani ZRSŠ http://www.zrss.si/razpis-sofinanciranje-mednarodne-dejavnosti/.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Zavodu RS za šolstvo pri Brigiti Žarkovič-Adlešič, tel. 01/30-05-163 (brigita.zarkovic-adlesic@zrss.si) in Almi Ahmetovič, tel. 01/30-05-134
(alma.ahmetovic@zrss.si). Zaprosila za dodatne informacije lahko zainteresirani pošljejo po elektronski pošti
od dne 17. 5. 2013.
Zavod RS za šolstvo
Ob-2601/13
Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije, na
podlagi 6. člena Statuta DRS in Pravilnika o podelitvi
nagrad in priznanj Mirka Šubica ter častnih članstev
v DRS objavlja
razpis
za nagrado Mirka Šubica,
priznanja Mirka Šubica in častno članstvo
v Društvu restavratorjev Slovenije za leto 2013
Kandidate za nagrado, priznanja in častno članstvo v DRS lahko predlagajo strokovne organizacije
in društva, ki opravljajo strokovne naloge konservatorstva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine,
posamezniki, delujoči na področju konservatorstva-restavratorstva ter člani DRS.
Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva
aktivni posamezniki za življenjsko delo, oziroma izjemno
odziven dosežek v stroki.
Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo konservatorji
– restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki ali skupine za enkratne
izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne
dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke v zadnjih dveh zaključenih
koledarskih letih oziroma do razpisa.
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Častno članstvo DRS se podeli posameznikom, ki
so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju in uveljavitvi konservatorsko-restavratorske stroke ali DRS.
Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg zahtevanih podatkov o kandidatu vsebovati utemeljitev z ustrezno dokumentacijo (npr. izpis bibliografskih enot iz Cobissa, katalog del, videoposnetek, fotografije in drugo).
Predloge sprejemamo 30 dni po objavi na naslov:
Društvo restavratorjev Slovenije (DRS), Komisija za nagrade, Poljanska 40, 1000 Ljubljana, s pripisom – Ne
odpiraj!
Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije
Ob-2623/13
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa
v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10
in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS,
št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah
Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 19/09) objavlja Javni razpis za izbor kulturnih
projektov na področjih knjige za leto 2013 (v nadaljevanju: JR5–KNJIGA–2013).
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na
naslovu: https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa
tudi na naslovu: www.jakrs.si. Podrobnejša navodila za
uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo
na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si in www.
jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave
obvestila v Uradnem listu RS dne 17. 5. 2013 in se izteče dne 17. 6. 2013.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 007-01/2013-6

Ob-2576/13

Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), 3. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen (Uradni list
RS, št. 43/08, 25/09, 36/13), Letnega programa športa
v Občini Komen za leto 2013, št. 67102-01/2013, Letnega programa kulture Občine Komen za leto 2013,
št. 61003-01/2013, in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2013 (Uradni list RS, št. 18/13)
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju
družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen
v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje programov naslednjih izvajalcev:
A. izvajalcev Letnega programa kulture – društev,
zavodov, zasebnih zavodov, ustanov, posameznikov kot
izvajalcev javnih kulturnih projektov in drugih pravnih
oseb z neprofitno dejavnostjo na področju kulture,
B. izvajalcev Letnega programa športa – društev,
javnih zavodov in drugih organizacij (druge neprofitne
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa)
na področju športa,
C. društev, združenj, javnih zavodov in drugih neprofitnih organizacij na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti,
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D. društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij (veteranske in stanovske organizacije),
E. društev, združenj in drugih neprofitnih organizacij
na področju turizma.
2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo:
– izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki imajo
sedež na območju Občine Komen oziroma so organizacijske enote območnih oziroma regijskih organizacij
registrirane v Občini Komen in so registrirani člani prebivalci Občine Komen,
– izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki izvajajo programe na območju Občine Komen ali za Občino
Komen.
Izvajalci morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– so registrirani po veljavni zakonodaji najmanj leto
dni,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– občinski upravi Občine Komen vsaj enkrat letno
dostavljajo letne programe dela oziroma načrte aktivnosti ter poročajo o realizaciji dela in o doseženih rezultatih,
– za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih
virov proračuna Občine Komen,
– za isti program/projekt ne kandidirajo na javnem
razpisu po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Komen,
– imajo do Občine Komen poravnane vse obveznosti, kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna
v preteklem letu.
Sredstva se lahko dodelijo le izvajalcem, za katere
ne veljajo omejitve iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –
UPB2).
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni poziv pod A, B, C, D, ali E je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih
dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2013« in ji
priložiti naslednje obvezne priloge:
– predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime in priimek zakonitega
zastopnika oziroma odgovorne osebe, številko transakcijskega računa, naziv banke, davčno številko (predpisan obrazec),
– izjavo o številu članov (predpisan obrazec),
– vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih
programov (predpisan obrazec),
– finančno ovrednoten program dela za leto 2013,
– poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine
Komen v letu 2012 (le v primeru, če je prijavitelj prejel
proračunska sredstva v letu 2012 in do objave razpisa
ni oddal poročila v skladu s Pogodbo o proračunskem
sofinanciranju programov in projektov v letu 2012),
– fotokopijo Odločbe o registraciji*,
– fotokopijo Statuta*.
*Izvajalcem, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo
statuta vložili v eni od prejšnjih prijav, fotokopije Statuta
in fotokopije Odločbe o registraciji ni potrebno priložiti.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Komen za leto 2013 na proračunskih postavkah:
– 180312 'Sofinanciranje javnih kulturnih programov po razpisu' v višini 30.000 EUR,
– 180519 'Sofinanciranje letnega programa športa
po razpisu' v višini 30.000 EUR,
– 200415 'Sofinanciranje programov neprofitnih izvajalcev s področja sociale' v višini 7.526 EUR,
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– 180417 'Programi stanovskih in domoljubnih organizacij' v višini 3.600 EUR,
– 140306 'Sofinanciranje turističnih programov po
razpisu' v višini 11.000 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2013.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov: upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bodo na podlagi priloženih dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Komen,
kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen
ugotavljale in predlagale strokovne komisije, ki jih bo
v skladu z navedenim aktom imenoval župan.
6. Merila za vrednotenje programov
Programi se bodo vrednotili na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih
dejavnosti in turizma v Občini Komen in točkovnikov
oziroma meril, določenih za posamezna področja (A, B,
C, D, E). Strokovne komisije bodo pri vrednotenju vseh
programov upoštevale tudi naslednje splošno merilo za
izbor in vrednotenje prijavljenih in izbranih programov:
Posamezni prijavitelji lahko prijavljajo programe oziroma projekte na vseh področjih, od tega morajo opredeliti 1 vodilni projekt. Prijavitelji, ki imajo sedež v Občini
Komen, so upravičeni do 10 % pribitka na točke, ki so jih
dosegli pri vodilnemu projektu.
6.a. Vrednotenje programov izvajalcev letnega programa kulture
Programi izvajalcev letnega programa kulture se
bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za
vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega
plana kulture, ki je priloga razpisne dokumentacije ter
v skladu z določbami Letnega plana kulture v Občini
Komen za leto 2013, po naslednjih kriterijih:
– sodelovanje ter organizacija koncertov, predstav
in prireditev,
– organizacija in izvedba projektov, akcij,
– udeležba na srečanjih in festivalih,
– dosežki na tekmovanjih,
– redne vadbene dejavnosti.
6.b. Vrednotenje programov izvajalcev letnega programa športa
Programi izvajalcev letnega programa športa se
bodo izbirali in vrednotili v skladu z Merili, normativi in
pogoji za izvajanje letnega programa športa v Občini
Komen, ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter razvojne in strokovne naloge v športu,
– delovanje športnih društev.
6.c. Vrednotenje programov izvajalcev na področju
humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti
Programi izvajalcev na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti se bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov
in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in
socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.d. Vrednotenje programov izvajalcev na področju
veteranskih ter drugih stanovskih organizacij
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Programi izvajalcev na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij se bodo izbirali in vrednotili
v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in
projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih
stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.e. Vrednotenje programov izvajalcev na področju
turizma
Programi izvajalcev na področju turizma se bodo
izbirali in vrednotili v skladu z merili za vrednotenje
programov na področju turizma, ki so priloga razpisne
dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– turistične prireditve,
– izdaja turističnih publikacij,
– promocijska aktivnost,
– izobraževalna dejavnost.
7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je 30 dni od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
8. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena
na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi
prilogami. Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci
z navodili in merili) je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi,
– v sprejemni pisarni Občine Komen, v poslovnem
času občinske uprave.
Popolna vloga mora biti oddana osebno v sprejemni
pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti obvezno
priporočeno, na naslov: Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku
z izpisom na prednji strani:
– v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni
razpis na področju družbenih dejavnosti in turizma – ne
odpiraj« in oznaka prijave (A, B,C, D, ali E),
– v spodnjem desnem kotu naslov Občine.
Nepravilno opremljenih kuvert strokovne komisije
ne bodo obravnavale.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji javnega poziva.
Po poteku razpisnega roka bodo strokovne komisije
odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka.
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so
bile predložene. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne,
se v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku osmih dni od izdaje pisnega poziva
k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne
bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo prepozne vloge in
vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Vloga je pravočasna, če je oddana na pošti 30.
dan po objavi javnega razpisa (upošteva se poštni žig)
oziroma predložena v sprejemni pisarni Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija.
9. Obveščanje o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni
od datuma odpiranja prijav.
10. Način sofinanciranja: na podlagi sklepov o dodelitvi sredstev bo občina sklenila z vlagatelji pogodbe,
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s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461, pri Soraji Balantič oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si
(za področja A, B, C in D) ter pri Heleni Kosmina, po
tel. 05/76-90-056 oziroma po elektronski pošti: helena.kosmina@komen.si (za področje E), v času uradnih
ur.
Občina Komen
Št. 344-0002/2013-3/2-2

Ob-2585/13

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07, ZZZiv-UPB2 in 23/13 – ZZZiv-C),
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98 -ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10
– ZUKN IN 57/11), 10. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) in 5. člena
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 18/13) Občina Kamnik objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju
Občine Kamnik
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel. 01/83-18-100, telefaks
01/83-18-145, matična številka: 5874483000, ID za DDV:
SI 28232801, transakcijski račun: 01243-0100002257.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča
za zapuščene živali na območju Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 18/13).
3. Predmet javnega razpisa: je izbira izvajalca za
opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Kamnik.
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo
ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo
zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se
izvaja na območju Občine Kamnik.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se
podeli za dobo petih let. Koncesijsko obdobje začne teči
z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Zakon
o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
– da ima poravnane davke in prispevke,
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost
za izvajanje koncesije,

Stran

1590 /

Št.

43 / 17. 5. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– da izkaže finančno usposobljenost,
– da predloži izvedbeni program zavetišča,
– da ima najmanj triletne izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo
z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja: izmed prijavljenih
kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz razpisa, se
kot edino merilo upošteva cena prijavitelja.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki
jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Kamnik, v skladu s potrjenim izvedbenim programom
varstva zapuščenih živali.
9. Način plačila koncesionarja: način plačila se določi v koncesijski pogodbi.
10. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 6. 6. 2013 do 10. ure.
Prijava je pravočasna, če do 10. ure prispe po pošti,
oziroma je osebno oddana na Občino Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik. Prepozno prejete prijave se ne
bodo upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2013 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Kamnik. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo
strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili
pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku
odpiranja ponudb. V primeru, da zastopa ponudnika
zakoniti zastopnik pooblastilo ni potrebno. Zakoniti zastopnik, mora predložiti osebni dokument.
11. Način in rok za izbor koncesionarja: prijava na
razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano
v razpisni dokumentaciji. Prijavitelje, katerih prijave na
razpis niso formalno popolne, se pozove k dopolnitvi. Prijave, ki niso prispele pravočasno in prijave, ki
v zahtevanem roku niso bile dopolnjene, pristojni organ
s sklepom zavrže. Prijavitelji morajo skladno z razpisno
dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne reference in
druga dokazila, iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja. Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje
župan, bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja
v petnajstih dneh po odpiranju ponudb. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo zoper
katero je dovoljena pritožba o kateri odloči župan. Zoper
dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti upravni spor.
12. Informacije in razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Kamnik, www.kamnik.si in na vložišču Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
Dodatne informacije so v času objave razpisa na
voljo vsak delovni dan v času uradnih delovnih ur.
Kontaktna oseba: Mira Crnkovič, tel. 01/83-18-107,
elektronski naslov: mira.crnkovic@kamnik.si.
Občina Kamnik
Št. 160-6/2013

Ob-2587/13

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08,

40/12 – ZUJF in 14/13) in 7. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 52/07 in
54/10) objavlja
javni razpis
za podelitev 0,50 deleža nadomestne koncesije
za izvajanje javne zdravstvene službe na področju
zobozdravstvenega varstva odraslih na območju
Občine Pivka
1. Naročnik (koncedent): Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Predmet javnega razpisa je podelitev 0,50 deleža
nadomestne koncesije za opravljanje javne zdravstvene
službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih
na lokaciji Kolodvorska cesta 24, 6257 Pivka.
3. Začetek in čas trajanja koncesije
Začetek trajanja koncesije 1. 10. 2013.
Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za nedoločen
čas.
4. Lokacija izvajanja dejavnosti: najeti prostori koncedenta na naslovu: Kolodvorska cesta 24, 6257 Pivka.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj:
5.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona
o zdravstveni dejavnosti):
– ima ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti, ki je predmet razpisa in
je usposobljen za samostojno delo (Uradni list RS,
št. 23/05 – ZZDej – uradno prečiščeno besedilo, 15/08,
23/08, 58/08, 77/08, 40/12 – ZUJF in 14/13);
– ni v delovnem razmerju oziroma bo do začetka
opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno
razmerje;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– da ima zagotovljeno strokovno usposobljeno medicinsko osebje, ki sestavlja delovni tim ali zaposlitev
ustrezno izobraženega kadra (zobna asistentka, zobozdravnik) ter zagotovljeno ustrezno opremo;
– pridobitev mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja.
5.2. Dodatni pogoji:
– prevzem vseh opredeljenih oseb dosedanjega
koncesionarja, ki bodo to želele;
– prevzem čakalne in naročniške knjige dosedanjega koncesionarja;
– začetek opravljanja koncesije predvidoma 1. 10.
2013;
– opravljanje dejavnosti v prostorih Zdravstvene
postaje Pivka, Kolodvorska cesta 24, Pivka. V ta namen bo najkasneje v roku 7 dni po dokončnosti odločbe
o podelitvi koncesije sklenil z Občino Pivka najemno
pogodbo;
– znanje slovenskega jezika in
– koncesionar mora pri svojem delu slediti strokovnim smernicam ter pri delu uporabljati zdravila, materiale
proizvajalcev, ki so registrirani pri javni agenciji RS za
zdravila in medicinske pripomočke v skladu z Zakonom
o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) ter
Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS,
št. 37/10 in 66/12).
6. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog
Koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje in bo zbral najvišje število
točk v skladu z naslednjimi merili:
1. delovna izkušnje: maksimalno število točk 3,
2. dodatne funkcionalna znanja: maksimalno število točk 5,
3. ordinacijski čas: maksimalno število točk 4,
4. obstoječe koncesije: maksimalno število točk 5.
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Glede na gornja merila lahko vlagatelj zbere največ
17 točk.
V primeru enakega števila točk na podlagi kriterijev in meril za vrednotenje vlog ima prednost kandidat,
ki ima največ točk pri kriteriju dodatna funkcionalna
znanja.
Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril
je predmet razpisne dokumentacije.
7. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju
sredstev za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvene dejavnosti varstva odraslih.
8. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge
Prijava mora biti naslovljena ali oddana osebno na
naslednji naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka.
Prijava je pravilna, če je pravilno opremljena: prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno
v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden prijavitelj
in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
za podelitev 0,50 nadomestne koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstva odraslih
št. 160-6/2013«.
Za pravočasno oddano prijavo se šteje prijava,
ki prispe po pošti na naslov koncedenta ali je oddana
osebno v sprejemi pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5,
Pivka, najkasneje do 18. 6. 2013, do vključno 12. ure.
Prijave oddane po tem roku, bo koncedent štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Po pošti poslana prijava (ne glede na vrsto pošiljke)
mora prispeti na naslov koncedenta prav tako do navedenega datuma in ure.
Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) komisija za odpiranje vlog ne bo
obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik, od 7. do 13. ure, na sedežu Občine Pivka, sprejemna pisarna. Razpisna dokumentacija
z obveznimi obrazci je na voljo tudi na spletni strani
Občine Pivka: www.pivka.si
Kontaktna oseba koncedenta je Martina Kobal, višja svetovalka za družbene dejavnosti (tel. 05/72-10-100
ali 05/72-10-120; elektronski naslov: martina.kobal@pivka.si).
10. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo dne 19. 6. 2013, ob 8. uri, v sejni
sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka – sejna
soba v 1. nadstropju. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpiranje prijav bo vodila komisija, imenovana
s sklepom župana Občine Pivka, št. 032-1/2013-23
z dne 10. 4. 2013.
11. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni
odločitvi.
Občina Pivka
Št. 478-68/2013-48/03

Ob-2596/13

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10 in 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12 in 23/13), na podlagi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj
za leto 2013, sprejetega na 20. seji Sveta Mestne občine
Kranj, dne 12. 12. 2013, na podlagi dopolnitve načr-
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ta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Kranj za leto 2013, sprejetega na 21. seji Sveta
Mestne občine Kranj, dne 30. 1. 2013, ter na podlagi 18.
in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – počitniška hiša št. P – 202, številka stavbe 664, k.o. Mostec, v izmeri 36,47 m2, ki stoji
na zemljišču parcelna številka 534/172, k.o. Mostec,
v Termah Čatež, za izklicno ceno 29.500,00 EUR.
Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
2. Nepremičnina – počitniška hiša P – 123, številka
stavbe 253, k.o. Mostec, v izmeri 49,00 m2, ki stoji na
zemljišču parcelna številka 553/139, k.o. Mostec, v Termah Čatež, za izklicno ceno 32.700,00 EUR.
Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
3. Nepremičnina- štirisobno stanovanje, v prvem
nadstropju večstanovanjske stavbe, neto tlorisne površine 104,63 m2, uporabne tlorisne površine 84,64 m2,
številka stavbe 216, številka dela stavbe 8, ID znak:
2122-216-8, skupaj s pripadajočim delom na splošnih
skupnih delih stavbe, skupaj s pripadajočim deležem
zemljišča, na katerem stoji stavba, parcelna številka
zemljišča 61/3, k.o. Huje, in skupaj z 1/3 solastnega
deleža na delu stavbe ID znak: 2122-216-11, na naslovu Župančičeva ulica 23, v Kranju, za izklicno ceno
145.900,00 EUR.
Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
4. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 94/8, v približni izmeri 2.742 m2 in del zemljišča
parcelna številka 269/2, v približni izmeri 391 m2, obe
k.o. Struževo, za izklicno ceno 171.785,00 EUR (brez
vključenega DDV), skupaj s pravnomočnim gradbenim
dovoljenjem, ki je namenjeno za gradnjo dveh stanovanjskih blokov v Struževem – gradbena parcela objektov B in C. Vrednost projektne dokumentacije in geodetskega posnetka znaša 78.831,90 EUR, komunalni
prispevek znaša cc. 246.000,00 EUR in niso vključeni
v ceni.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek in
druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine
Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe
podzemne komunalne infrastrukture.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, dne
4. 6. 2013, ob 10. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje
pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim
dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Urad za okolje
in prostor pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do ponedeljka, dne 3. 6. 2013, do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji,
ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki
ni starejše od 30 dni,
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– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu
(lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO,
samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju
ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba
ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna
oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za
katerega zaprosi najkasneje do torka, dne 28. 5. 2013,
na Uradu za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe
z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne
ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik
oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne
dražbe in osnutkom pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine,
ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18
75515-2010003-43060009 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako
točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje varščina.«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke
razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene
z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne
podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži
njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik
poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo
celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma davek na
promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine
oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na
podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. Nepremičnine se kupujejo po načelu videno-kupljeno.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega
razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno
pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna
cena določena na m2, lahko dvigajo ceno na m2 površine
za večkratnik zneska 5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna
cena do 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 250 EUR,
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6. dražitelji za nepremičnine oziroma premične
stvari, za katere je izklicna cena nad 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se
opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, na tel. 04/237-31-63 ali 04/23-73-158.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale
informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, in bodo
objavljene na internetni strani www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe,
lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 478-0037/2010-12

Ob-2613/13

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) objavlja
javni razpis
za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmeta prodaje:
1) Nezazidano stavbno zemljišče s parc.
št. 2639/13, k.o. Dolenja vas, ID znak: 2441-2639/13-0;
vrsta rabe: neplodno, površina: 417 m². Izhodiščna
cena: 12.000,00 EUR.
IV. Pogoji prodaje:
1) Nepremičnina se prodaja v celoti po sistemu
videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Zemljiško
knjižno nepremičnina ni obremenjena z nobeno pravico.
2) Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku (najvišja ponujena cena).
3) Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin.
Vse davčne dajatve in stroške izvedbe kupoprodajne
pogodbe plača kupec.
4) Kupec (najugodnejši ponudnik) je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu
sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem roku se smatra, da je odstopil od sklenitve
pravnega posla in vplačana varščina zapade v korist
Občine Divača. V takem primeru prodajalec sklene po-
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godbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Kupnina se plača na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052
voden pri Banki Slovenije. Položena varščina se všteje
v kupnino.
5) Po plačilu celotne kupnine, se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice
na kupljeni nepremičnini.
V. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnine na
podlagi javnega zbiranja ponudb:
1) Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10 % od izhodiščne cene nepremičnine na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052, sklic 00
4780037, voden pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo
varščine« do vključno dneva zaključka zbiranja ponudb.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena brez obresti
v roku 15 dni po izboru.
2) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine.
– Priloge iz 3. točke teh pogojev.
3) Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega
lista ter davčno številko -fizične osebe oziroma izpis iz
ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za
DDV – pravne osebe in s.p. ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za
kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje,
– pisno izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
sklenitve prodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
VI. Postopek:
1) Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprtih kuvertah na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, do vključno ponedeljka,
3. junija 2013 do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora
biti navedeno: » Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – ponudba za nakup zemljišča parc. št. 2639/13, k.o. Dolenja
vas«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv
in naslov ponudnika.
2) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne
in navedene pogoje.
3) Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
4) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 15 dneh po izbiri.
5) Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika.
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6) Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom
imenovana komisija dne 10. junija 2013 ob 8. uri, v sejni
sobi Občine Divača.
7) V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
VII. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb
ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki
so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za
to navedel razloge, vplačano varščino pa ponudnikom
brezobrestno vrne.
VIII. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje
lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska
ulica 3a, Divača, tel. 05/731-09-30, v času uradnih ur.
Občina Divača
Št. 354-70/2012-13

Ob-2626/13

Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 73/98, 102/00, 59/07 in 125/07) in 57. člena
Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 1/13)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe
za pokopališko dejavnost ter urejanje pokopališč
1. Koncedent: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za
izvajanje gospodarske javne službe za pokopališko dejavnost in urejanje pokopališč.
3. Obseg koncesije:
Pokopališka dejavnost se izvaja na pokopališčih
in obsega:
– zagotovitev možnost uporabe mrliške vežice,
– oddajanje prostorov za grobove v najem, ki obsega predvsem naslednja opravila:
– oddajanje grobnih prostorov v najem,
– sklepanje najemnih pogodb,
– vodenje evidence o grobovih, evidence sklenjenih najemnih pogodbah ter kataster komunalnih naprav
na pokopališču.
Urejanje pokopališč obsega:
– vzdrževanje pokopališč,
– razdelitev pokopališč na posamezne zvrsti grobov,
– opustitev pokopališč,
– dejanja v postopku za prekop umrlih oziroma prenos posmrtnih ostankov.
Urejanje pokopališč obsega predvsem naslednja
opravila:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– vzdrževanje zelenih površin (košnja, obrezovanje,
odstranjevanje plevela, gnojenje …),
– skrb za ureditev in vzdrževanje mrliških vežic in
njihovih funkcionalnih zemljišč ter vzdrževalna dela na
drugih objektih in napravah na območju pokopališč,
– vzdrževanje reda in miru na pokopališču, kolikor
ne gre za izvrševanje javnih pooblastil,
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– sodelovanje pri organizaciji in izvedbi aktivnosti
ob Dnevu spomina na mrtve,
– sodelovanje pri sodno odrejenih ekshumacijah,
– izdelava predloga programa urejanja in obnove
ter širitev pokopališč, objektov in naprav,
– vodenje katastra pokopališč in izdelava načrta
pokopališča z razdelitvijo na oddelke, grobove in žarne
niše in označitvijo površine, lege in oblike različnih zvrsti
grobov, evidenco grobov/niš in datum pokopa,
– izdajanje dokumentov v postopku za prekop ali
pokop umrlih ali prenos posmrtnih ostankov.
4. Območje izvajanja koncesije: Koncesija se podeljuje za pokopališko dejavnost in urejanje pokopališč
na območju Občine Sežana, za naslednja pokopališča:
– pokopališče Sežana,
– pokopališče Šmarje pri Sežani,
– pokopališče Merče,
– pokopališče Lokev,
– pokopališče Štorje,
– pokopališče Kopriva,
– pokopališče Skopo,
– pokopališče Krajna vas,
– pokopališče Dutovlje,
– pokopališče Križ,
– pokopališče Tomaj,
– pokopališče Utovlje,
– pokopališče Štjak,
– pokopališče Griže,
– pokopališče Tabor,
– pokopališče pri cerkvi sv. Tomaža pri Stomažu,
– pokopališče pri cerkvi sv. Ana pri vasi Razguri,
– pokopališče Pliskovica,
– pokopališče Veliki dol,
– pokopališče Kazlje,
– pokopališče Povir,
– pokopališče Avber.
5. Dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, se s koncesijo podelijo le enemu koncesionarju.
Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, če so po naravi združljive s koncesionirano
dejavnostjo.
6. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 10 let in začne veljati z dnem
sklenitve koncesijske pogodbe.
7. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar bo
izbran po postopku in na način, ki ga določa Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 1/13) in skladno
s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
8. Koncesionarju se za izvajanje pokopališke dejavnosti in urejanje pokopališč podeli javno pooblastilo.
9. Merila za izbor koncesionarja
Tehnična usposobljenost, ki presega minimalne
zahteve javne službe – največ 30 točk.
Kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so
pomembne za izvajanje javne službe (npr. višja stopnja
izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne
zahteve javne službe – največ 28 točk.
Dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane javne službe – največ 24 točk.
Celovitost ponujenega izvajanja javne službe
v okviru iste osebe – največ 20 točk.
Pričetek izvajanja javne službe skladno z dogovorjenim datumom v koncesijski pogodbi – največ 10 točk.
Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Opis
meril in način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji. Seštevek točk po vseh merilih lahko znaša največ 112. Na podlagi meril, ob izpolnjevanju vseh pogojev
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in zahtev iz razpisne dokumentacije, bo izbran prijavitelj,
ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da več
prijaviteljev doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki
bo dosegel višje število točk po merilu »Tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe«.
10. Minimalni kadrovski, tehnični in drugi pogoji, ki
jih mora izpolnjevati prijavitelj za koncesionarja za podelitev koncesije:
– prijavitelj mora biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje javne službe pokopališke
in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč v Občini
Sežana,
– prijavitelj mora dokazati, da lahko najmanj s krajšim delovnim časom na javni službi zaposli osebo s V.
stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim
izpitom iz upravnega postopka,
– prijavitelj mora dokazati, da zaposluje najmanj
eno osebo s tremi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti,
ki je predmet koncesije in s strokovno izobrazbo najmanj
V. stopnje tehnične smeri,
– prijavitelj mora dokazati, da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami,
usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem območju občine za njeno
izvajanje,
– prijavitelj mora razpolagati z zadostnim obsegom
opreme oziroma potrebnih sredstev za delo in mora
razpolagati s poslovnim prostorom na območju občine,
oziroma na drugačen način nesporno dokazati, da lahko
tudi sicer nemoteno opravlja dejavnost,
– prijavitelj mora biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske
javne službe,
– prijavitelj mora biti sposoben zagotavljati storitve
na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju odloka, predpisov, normativov in standardov,
– prijavitelj mora zagotavljati interventno izvajanje
javne službe ob vsakem času,
– prijavitelj mora biti finančno in poslovno sposoben
– prijavitelj v poslovnem letu 2012 ni smel imeti čiste
izgube in ni smel imeti bilančne izgube,
– prijavitelj mora biti usposobljen za vodenje katastra ter razpolagati z ustreznimi delovnimi pripravami za
njegovo vodenje,
– prijavitelj se mora obvezati, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem
dejavnosti lahko povzroči državi, občini ali tretji osebi,
– prijavitelj mora predložiti elaborat o opravljanju
dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim
dokaže izpolnjevanje pogojev,
– prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za sposobnost,
določenimi z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, in sicer:
– kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki,
kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji,
– na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb prijavitelj ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS
oziroma 73. člena ZJNPOV,
– prijavitelj na dan, ko oddaja ponudbo, v skladu
s prepisi Republike Slovenije, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov
ali več,
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– prijavitelj ni v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče
o tem predlogu še ni odločilo,
– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave in zanj
ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
– prijavitelj ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče
in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v kateremkoli drugem podobnem položaju,
– prijavitelj ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli
državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim
ravnanjem,
– prijavitelj ni storili velike strokovne napake iz področja predmeta koncesije in ni hujše kršil poklicnih
pravil, ki bi nam jih koncedent lahko dokazal s sredstvi,
katere lahko utemelji,
– prijavitelj pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag
ali informacij ni zagotovil.
Prijavitelj mora v prijavi podati tudi izjavo, da bo
v primeru, da mu bo podeljena koncesija, sklenil ustrezen dogovor o opravljanju posameznih opravil v zvezi
z urejanjem pokopališč (kot je npr. košnja trave,…) z izvajalci, ki že doslej na posameznih pokopališčih skrbijo
za tovrstna opravila in da jim bo omogočil, da bodo še
naprej izvajali to dejavnost, ob pogoju, da bo njihova
storitev konkurenčna na trgu.
11. Prijava mora biti pripravljena v skladu z razpisno
dokumentacijo in mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju, predloži se akt o ustanovitvi
oziroma drug ustrezen dokument,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti,
– dokazila o referencah,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije,
– parafirano pogodbo,
– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov,
organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in
razvojnega vidika,
– garancijo za resnost prijave,
– vsa druge obrazce, izjave in dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku.
12. Zavarovanje za resnost prijave: prvovrstna,
nepreklicna, brezpogojna in na prvi poziv plačljiva garancija za resnost prijave, izdana s strani banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice), v višini
20.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno 120 dni od
roka za oddajo prijav.
13. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
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Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo
tudi osebno do vključno 10. junija 2013, do 10. ure, od
ponedeljka do poteka, v času uradnih ur, na naslovu Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v sprejemni pisarni, kjer je v času javnega razpisa prijaviteljem
omogočen tudi vpogled v razpisno dokumentacijo, in
kjer jo lahko tudi prevzamejo. Kolikor bi želeli prijavitelji
razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to
lahko sporočijo na elektronski naslov: dajana.frankovic@sezana.si.
14. Rok za predložitev prijav: prijave z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno posredovati na naslov Občina Sežana, (Sprejemna pisarna), Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Javni
razpis za podelitev koncesije za pokopališko dejavnost
in urejanje pokopališč«, na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Koncedent bo upošteval
vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov
najpozneje do 17. junija 2013, do 14. ure.
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgoraj navedeni naslov. Če je prijava
poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na
navedeno naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki.
15. Javno odpiranje prijav bo 18. junija 2013, ob
9. uri, na naslovu Občine Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, sejna soba. Pri odpiranju prijav smejo biti
navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim
pooblastilom.
16. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene
prijave se štejejo za neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave. Kolikor prijava ne bo popolna in bo
pomanjkljivost nebistvena in ne bo vplivala na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili, glede na to, da se
v postopku vrednotenja prijav od prijaviteljev sme zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne
vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za
izbor koncesionarja, bo prijavitelj pozvan na dopolnitev.
Če prijavitelj v roki, ki ga bo določila razpisna komisija
ne bo ustrezno dopolnil prijave, se bo prijava zavrgla.
17. Prijave bo odpirala in izvedla postopek ocenjevanja strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijavitelji
bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku
60 dni po odpiranju prijav. O izbiri koncesionarja odloči
občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan.
18. Odgovorna oseba za dajanje pisnih in ustnih informacij v času trajanja javnega razpisa je Dajana Frankovič, elektronski naslov: dajana.frankovic@sezana.si.
19. Koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa, in v tem primeru ni
odškodninsko odgovorna.
20. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sežana.
Občina Sežana
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Javne dražbe
Št. 478-79/2013/7

Ob-2600/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v
nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in
24/13) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno
upravo, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Službeni konj z imenom Favory Thais, rojen
19. 2. 1997, sivec, kastrat, lipicanske pasme, ID 705
002 971000198;
2. Službeni konj z imenom Dany, rojen 15. 4.
1997, rjavec, kastrat češke toplokrvne pasme, uvožen
iz Češke, ID 224731397.
Lastnik konj je Republika Slovenija, upravljavec
Ministrstvo za notranje zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja konj po metodi
javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za konja znaša:
1. za službenega konja z imenom Favory Thais:
772,50 EUR;
2. za službenega konja z imenom Dany:
641,00 EUR.
Najnižji znesek višanja 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: pogodba se sklene
v roku 15 dni po končani javni dražbi. Kupec poravna
kupnino po sklenitvi pogodbe na podlagi izstavljenega
računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 4. 6. 2013 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo,
Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo
prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je
izdal državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe
komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno
številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 3. 6. 2013 do 12. ure
plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene, in sicer:
1. za službenega konja z imenom Favory Thais:
77,25 EUR;
2. za službenega konja z imenom Dany:
64,10 EUR.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje
zadeve in javno upravo, št. 01100-6370171132 ter sklic,
in sicer:
1. za službenega konja z imenom Favory Thais:
28 17116-2990008-39907413,
2. za službenega konja z imenom Dany: 28
17116-2990008-39907513.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti
vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne
dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
po izklicni ceni za konja. Ponudba veže dražitelja do
zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži
varščino.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe
Konja si lahko ogledate od 27. 5. 2013 do 31. 5.
2013 na Postaji konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28,
Ljubljana ali po predhodnem dogovoru z Cvetkom Možino, tel. 01/563-44-50 ali 041/704-445, el. naslov: cvetko.mozina@policija.si.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel.
št. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si
ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov:
jasmina.strgarsek@gov.si.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali Komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo
stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve
s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji:
– konja sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
zato morebitne reklamacije po končani javni dražbi ne
bodo upoštevane;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani
dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe
razveljavljen, vplačana varščina je zadržana;
– kupec mora prevzeti konja v 3 dneh po plačilu
celotne kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in mora plačati stroške oskrbe konja v skladu
z Osnovami za izdelavo kalkulacij – stroškovnikom, ki
bodo veljale na dan podpisa pogodbe, za vsak dan
zamude.
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
Št. 189/13
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Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
in javno upravo, Štefanova 2, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter
določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
in št. 42/12) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno
upravo, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet prodaje je poslovni prostor v poslovno stanovanjski stavbi na naslovu Gregorčičeva 21,
Ajdovščina z ID oznako št. 2392-80-6, 2392-80-7 in
2392-80-8, št. stavbe 80, k.o. 2392 Ajdovščina. Deli
stavbe v naravi predstavljajo poslovni prostor v pritličju,
v izmeri 225,23 m2, arhiv v 1. nadstropju, v izmeri 13 m2
ter klet s kurilnico v kleti, v izmeri 26,07 m2. Zemljiško
knjižno stanje je urejeno. Poslovni prostor je prazen.
Izklicna cena: 102.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Nepremičnina parc. št. 999, k.o. 35 Fikšinci,
v izmeri 270 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri
stoji stavba št. 46, ki v naravi predstavljata opuščen
objekt nekdanjega mejnega prehoda Fikšinci in zemljišče ob objektu.
V skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 58/12; ZKZ-D) obstaja na nepremičnini predkupna pravica, kar pomeni, da imajo po
postopku v skladu z ZKZ predkupni upravičenci možnost
izenačiti najvišjo ponudbo.
V skladu z 20. členom ZKZ bo po opravljeni javni
dražbi ponudba za odkup nepremičnin, parc. št. 999,
k.o. 35 Fikšinci, 30 dni objavljena na oglasi deski upravne enote Murska Sobota. Najugodnejši dražitelj je po
opravljeni javni dražbi zavezan podati pisno izjavo
o sprejemu ponudbe Republike Slovenije, ki jo pošlje
priporočeno s povratnico Republiki Sloveniji, Ministrstvu
za notranje zadeve in javno upravo, Tržaška 21, 1000
Ljubljana ter upravni enoti Murska Sobota, v nasprotnem
primeru se njegova varščina zadrži. V primeru, da bo na
Upravno enoto Murska Sobota pisno izjavo o sprejemu
ponudbe vložil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo slednji pri sklenitvi pravnega
posla z Republiko Slovenijo imel prednost.
Izklicna cena: 4.600 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Nepremičnine parc. št. 649, 676, 673/2 in 677,
vse k.o. 2492 Slavina, v skupni izmeri 1.674,50 m2,
v lasti Republike Slovenije do 1/2 idealnega solastnega
deleža. Nepremičnine se prodajajo skupaj.
V skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 58/12; ZKZ-D) obstaja na nepremičnini parc. št. 649, k.o. 2492 Slavina predkupna
pravica, kar pomeni, da imajo po postopku v skladu
z ZKZ predkupni upravičenci možnost izenačiti najvišjo
ponudbo.
Na nepremičninah obstaja zakonita predkupna
pravica solastnika nepremičnin Zelen Franca v skladu
s 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02, SPZ), kar pomeni, da ima predkupni upravičenec možnost izenačiti najvišjo ponudbo.
Občina predkupne pravice ne uveljavlja.
V skladu z 20. členom ZKZ bo po opravljeni javni
dražbi ponudba za odkup nepremičnin 30 dni objavljena na oglasi deski Upravne enote Postojna. Najugodnejši dražitelj je po opravljeni javni dražbi zavezan
podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe Republike
Slovenije, ki jo pošlje priporočeno s povratnico Republiki Sloveniji, Ministrstvu za notranje zadeve in javno
upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana ter Upravni enoti
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Postojna, v nasprotnem primeru se njegova varščina
zadrži. V primeru, da bo na Upravno enoto Murska
Sobota pisno izjavo o sprejemu ponudbe vložil kateri
od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu
ZKZ, bo slednji pri sklenitvi pravnega posla z Republiko
Slovenijo imel prednost.
Izklicna cena: 28.500 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost po stopnji 20 %, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet prodaje je poslovni prostor v poslovni stavbi, na naslovu Log 9, Hrastnik z ID oznako št. 1855-706-8 in 1855-706-9, št. stavbe 706, k.o.
1855 Hrastnik-mesto. Dela stavbe v naravi predstavljata
poslovni prostor v pritličju, v skupni izmeri 100,20 m2.
Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Poslovni prostor je
prazen.
Izklicna cena: 35.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1. Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.2. V roku 15 dni po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice, bo z najugodnejšim dražiteljem
sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od nakupa odstopil in ima
prodajalec pravico zadržati varščino.
4.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški
knjigi.
4.5. Kupnina se plača v 30. dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi
pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku, je bistvena sestavina pogodbe.
4.6. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek
na promet nepremičnin/davek na dodano vrednost, vse
stroške notarske overitve ter stroške vknjižbe lastninske
pravice v zemljiško knjigo na ime kupca.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 14. 6. 2013 na sedežu Ministrstva za pravosodje, Direktorat za investicije in
nepremičnine, Tržaška c. 21, Ljubljana, s pričetkom ob
10. uri po naslednjem vrstnem redu:
– poslovni prostor v Ajdovščini ob 10. uri,
– objekt nekdanjega mejnega prehoda Fikšinci ob
10.30,
– zemljišča v k.o. Slavina ob 11. uri;
– poslovni prostor v Hrastniku ob 11.30.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
6.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino za nepremičnino, ki jo draži
in predloži potrdilo o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zastopnik ali pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, sa-
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mostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb);
– predloži 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 ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
– predloži 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).
6.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine)
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo
listine.
6.3. Javna dražba se bo opravila v slovenskem
jeziku.
7. Varščina
7.1.
a)
Varščina
za
poslovni
prostor
v Ajdovščini znaša 10.200,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18
20303-7200005-75541013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Ajdovščina.
b) Varščina za objekt nekdanjega mejnega prehoda Fikšinci znaša 460,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18
20303-7220006-75541013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Fikšinci.
c) Varščina za zemljišča v k.o. Slavina znaša
2.850,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972,
sklic št. 18 20303-7221002-75541013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Slavina.
č) Varščina za poslovni prostor v Hrastniku znaša
3.500,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972,
sklic št. 18 20303-7200005-75541013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Hrastnik.
7.2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi
niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni
po zaključku javne dražbe.
7.3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec zadrži varščino.
7.4. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne
bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.
7.5. V primeru, da bo ponudbo za odkup nepremičnin pod tč. 2.3. sprejel predkupni upravičenec po SPZ,
bo varščina brezobrestno vrnjena najugodnejšemu dražitelju v roku 15 dni od sklenitve pogodbe.
7.5. V primeru, da se bo na ponudbo za odkup
nepremičnin pod tč. 2.2. in 2.3. v času njene objave na
oglasni deski upravne enote zglasil kateri od predkupnih
upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo varščina
brezobrestno vrnjena najugodnejšemu dražitelju v roku
15 dni od pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega
posla.
8. Dodatne informacije
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo
notranje zadeve in javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana, telefon 01/478-18-77, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Leo Hartman
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Ilešič, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo,
Tržaška cesta 21, Ljubljana, telefon 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za pravosodje: http://www.mpju.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
9.1. Nepremičnina bo prodana po načelu videno
– kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
9.2. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez
obresti.
Ministrstvo
za notranje zadeve in javno upravo
Št. 478-123/2013-1
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Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
in 42/12, 24/13), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za
obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.
II. Opis predmetov prodaje:
Zemljišča in objekti
A. Vojaški kompleks Ugar
1. Prodaja nekdanjega Vojaškega kompleksa Ugar
v Ribnici, ki predstavlja stražnico z neto tlorisno površino po cenitvi 178 m2, skladišča z neto tlorisno površino
4.014 m2, nadstreška z neto tlorisno površino 45 m2,
pesjak z neto tlorisno površino 51 m2, ruševini z neto
tlorisno površino 284 m2. Kompleks ima tako stavbna, gozdna kot kmetijska zemljišča, ki so locirana na,
parc. štev. 1389/10, 1426/1, 1749/2, 1429, k.o. Ribnica in parc. št. 647/40, 647/15, 647/3 in 647/41, k.o.
Dane, skupne površine 346.137,00 m2. Nepremičnine so
vpisane pod ID znak 1625-1389/10-0, 1625-1626/1-0,
1625-1749/2-0, 1625-1429/0-0, k.o. 1625 Ribnica in pod
ID znak 1628-647/40-0, 1628-647/15-0, 1628-647/3,
1628-647/41-0, k.o. 1628 Dane. Kompleks je delno v najemu do leta 2015.
a. Potrdila o namenski rabi opredeljuje:
– del. parc. št. 1389/10, k.o. Ribnica kot območje
razpršene gradnje,
– del parc. 1389/10 in 1426/1, k.o. Ribnica in kot
lesno proizvodni gozd,
– parc. št. 1429, 1749/2 in del parc. št. 1426/1, k.o.
Ribnica kot kmetijsko zemljišče.
b. Podatki o območjih varovanj in omejitev:
– vse parcele ležijo v območju namenjenem ohranjanju prosto živečih ptic in naravnih habitatov,
– območje skladišča vojaške opreme, bojnih in minsko eksplozivnih eksponatov,
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– del parc. 1429, 1749/2, 647/40, 647/15, 647/3,
647/41-evidentirana naravna dediščina,
– parc. št. 1749/2 in del parc. št. 1389/10, 1429 –
poplavno območje.
c. Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele
po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni po javni dražbi objavljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno
posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo
zaključek prodaje.
d. Ogled nepremičnine po predhodni najavi
tel. 041/397-954, kontakt Anton Lesar.
e. Izklicna cena: 466.012,50 EUR.
B. Poslovne nepremičnine, Gospodarska cona Otovec v Občini Črnomelj. k.o. Talčji vrh
Prodaja po sklopih (priloga skica na, www.mors.si)
razpolaganje s stvarnim premoženjem – 88. javna dražba 14. 6. 2013.
Sklop 4
Stavbno zemljišče parc. št. 2404/15 njiva, v izmeri
343 m2, vinograd 827 m2, pašnik, v izmeri 2.521 m2,
pašnik, v izmeri 942 m2, gozd, v izmeri 705 m2, parc.
št. 5291/10, pot, v izmeri 123 m2 in parc. št. 2619/15,
gozd, v izmeri 80 m2, (skupaj, v izmeri 5.541 m2), k.o.
1536 Talčji vrh (v skupni vrednosti 40.000 EUR) in ½
sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema stavbno zemljišče
(80 m2, letnik 1982) parc. št. 2404/12 njiva, v izmeri
650 m2, pašnik, v izmeri 2.014 m2, gozd, v izmeri 58 m2,
pot, v izmeri 23 m2, (skupaj 2.745 m2), k.o. 1536 Talčji
(v vrednosti 7.700,00 EUR).
a. izklicna cena skupaj: 47.700,00 EUR.
Sklop 5
Stavbno zemljišče s staro šolo (500 m2, letnik
1930), parc. št. 2404/11, njiva, v izmeri 2.757 m2, njiva,
v izmeri 461 m2, travnik, v izmeri 379 m2, pašnik, v izmeri
307 m2, pašnik, v izmeri 2.670 m2, pot, v izmeri 225 m2,
stavbišče, v izmeri 45 m2, stavbišče, v izmeri 222 m2,
(skupaj 7.066 m2), k.o. 1536 Talčji vrh (v skupni vrednosti 50.000 EUR) in ½ sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema
stavbno zemljišče (80 m2, letnik 1982) parc. št. 2404/12
njiva, v izmeri 650 m2, pašnik, v izmeri 2.014 m2, gozd,
v izmeri 58 m2, pot, v izmeri 23 m2, (skupaj 2.745 m2),
k.o. 1536 Talčji (v vrednosti 7.700,00 EUR).
a. izklicna cena skupaj: 57.700,00 EUR.
Sklop 12
Stavbno zemljišče z nadstreškom (275,40 m2, letnik
1982), parc. št. 2404/4, njiva, v izmeri 574 m2, njiva,
v izmeri 701 m2, sadovnjak, v izmeri 222 m2, sadovnjak,
v izmeri 404 m2, pašnik, v izmeri 525 m2, gozd, v izmeri
10.346 m2, pot, v izmeri 36 m2, (skupaj 12.808 m2), k.o.
1536 Talčji vrh.
a. izklicna cena: 97.000,00 EUR.
Sklop 13
Stavbno zemljišče s skladiščem (Trimo) (397,80 m2,
letnik 1982), parc. št. 2404/5 njiva, v izmeri 601 m2, travnik, v izmeri 690 m2, travnik, v izmeri 1.913 m2, travnik,
v izmeri 658 m2, travnik, v izmeri 1.866 m2, gozd, v izmeri 1.340 m2, parc št. 5291/5, pot, v izmeri 323 m2, parc.
št. 5334/6, pot, v izmeri 288 m2, parc. št. 3394/6, pašnik,
v izmeri 289 m2, parc. št. 2619/1, njiva, v izmeri 436 m2,
njiva, v izmeri 298 m2, travnik, v izmeri 676 m2, gozd,
v izmeri 414 m2, (skupaj 9.792 m2), k.o. 1536 Talčji.
a. izklicna cena: 81.500,00 EUR.
Sklop 14
Stavbno zemljišče, parc. št. 2404/8, pašnik, v izmeri
2.103 m2, k.o. Talčji vrh.
a. izklicna cena: 4.500,00 EUR.
Sklop 15
Stavbno zemljišče z glavno črpalno postajo
(192,30 m2, letnik 1982), parc. št. 2404/9, pašnik, v iz-
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meri 3.082 m2, gozd, v izmeri 517 m2, parc št. 5291/7,
pot, v izmeri 237 m2, parc. št. 2619/7, gozd, v izmeri
1.141 m2, (skupaj 4.977 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. izklicna cena: 41.000,00 EUR.
Sklop 16
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/2, njiva, v izmeri
242 m2, njiva, v izmeri 568 m2, njiva, v izmeri 1.188 m2,
travnik, v izmeri 293 m2, travnik, v izmeri 1.298 m2,
travnik, v izmeri 820 m2, (skupaj 4.409 m2), k.o. 1536
Talčji vrh.
a. izklicna cena: 31.000,00 EUR.
Sklop 17
Stavbno zemljišče s črpalno postajo – delno (63 m2,
letnik 1982) parc. št. 2619/8, njiva, v izmeri 916 m2,
njiva, v izmeri 690 m2, gozd, v izmeri 1.233 m2, (skupaj
2.839 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. izklicna cena: 21.500,00 EUR.
Sklop 18
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/9, sadovnjak, v izmeri 337 m2, travnik, v izmeri 436 m2, gozd, v izmeri
351 m2, (skupaj 1.124 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. izklicna cena: 8.000,00 EUR.
Sklop 19
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/3, njiva, v izmeri
241 m2, njiva, v izmeri 549 m2, njiva, v izmeri 1.179 m2,
travnik, v izmeri 1.486 m2, travnik, v izmeri 367 m2 (skupaj 3.822 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. izklicna cena: 27.000,00 EUR.
Sklop 20
Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/4, njiva, v izmeri
553 m2, travnik, v izmeri 278 m2, (skupaj 831 m2), k.o.
1536 Talčji vrh.
a. izklicna cena: 6.000,00 EUR.
Sklop 21
Stavbno zemljišče z upravno stavbo (240,30 m2,
letnik 1982), parc. št. 2619/5, njiva, v izmeri 422 m2,
sadovnjak, v izmeri 428 m2, travnik, v izmeri 3.549 m2,
travnik, v izmeri 501 m2, gosp. poslopje, v izmeri 155 m2,
(skupaj 5.055 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. izklicna cena: 58.500,00 EUR.
Sklop 22
Stavbno zemljišče z dvema podzemnima skladiščema (vsak, v izmeri 409,80 m2), parc. št. 2619/10, sadovnjak, v izmeri 3.086 m2, k.o. 1536 Talčji vrh.
a. izklicna cena: 63.000,00 EUR.
Sklop 23
Stavbno zemljišče s teh. delavnico (155 m2, letnik
1982) parc. št. 2619/12, njiva, v izmeri 50 m2, njiva,
v izmeri 384 m2, sadovnjak, v izmeri 786 m2, sadovnjak,
v izmeri 397 m2, (skupaj 1.617 m2), k.o. 1536 Talčji vrh.
a. izklicna cena: 23.500,00 EUR.
Sklop 24
Stavbno zemljišče s skladiščem-garažo (397,80 m2,
letnik 1982) parc. št. 2619/11, sadovnjak, v izmeri
735 m2, sadovnjak, v izmeri 1.545 m2, (skupaj 2.280 m2),
k.o. 1536 Talčji vrh.
a. izklicna cena: 28.500,00 EUR.
Sklop 25
Stavbno zemljišče s proti požarno postajo (80 m2,
letnik 1982) parc. št. 2619/13 njiva, v izmeri 1.648 m2,
sadovnjak, v izmeri 2.077 m2, sadovnjak, v izmeri 695 m2
sadovnjak, v izmeri 1.959 m2, pot, v izmeri 28 m2, stavbišče, v izmeri 57 m2, (skupaj 6.464 m2), k.o. 1536 Talčji.
a. izklicna cena: 50.000,00 EUR.
III. Ogled nepremičnin:
Oglede boste lahko opravili brez najave za B poslovne prostore dne 24. 5. 2013 in 10. 6. 2013, med 11.
in 13. uro, za dodatna vprašanja o lokaciji pokličete na
tel. 041/397-954, Anton Lesar. Glede vprašanj samega
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poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-2213
od 20. 5. 2013 do 13. 6. 2013, med 8. in 12. uro.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Predpisane
davčne dajatve v višini 20 % za kmetijska zemljišča in
2 % za zazidana stavna zemljišča, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR
za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so
na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski
račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114,
sklic 11 19119-7141998-88000. Dražiteljem, ki na javni
dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski
račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec
izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se
vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo
RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-88000.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan
javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo
do 13. 6. 2013 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna
dražba 14. 6. 2013« s pripisom na hrbtni strani ovojnice
ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih
dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji, iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno
številko TRR računa za primer vračila kavcije;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo,
da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR
(velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila
za slovenske pravne osebe 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);
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– izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ
30 dni;
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi;
– osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno,
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko za DDV,
EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in
telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
Javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena
oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena
prodaja bo potekala 14. 6. 2013 ob 11. uri, v prostorih
Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-2639/13
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa minister za kulturo, na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Odloka o načrtu
ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne
gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za
leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) objavlja
II. javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja
Zemljiškoknjižna lastnica kompleksa nepremičnin,
ki so predmet prodaje, je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, matična številka 2399300000, davčna številka 14246821, ki je tudi organizator javne dražbe.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega
stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe.
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III. Opis predmeta prodaje
Predmet pogodbe je prodaja nepremičnin kompleksa kulturnega spomenika Spodnji Slemen – Grad Viltuš (EŠD 811), ki obsega: parc. št. *1 stavba, v izmeri
2422 m2, ID št. stavbe 214 (del št. 1), ID št. 195 (del
št. 1) naslov: Spodnji Slemen 30, Selnica ob Dravi, ID
št. stavbe 201 (del št. 1), ID št. stavbe 667 (del št. 1),
parc. št. 167 sadovnjak, v izmeri 2093 m2, parc. št. 168/1
pašnik, v izmeri 903 m2, parc. št. 170 travnik, v izmeri
7039 m2, parc. št. 171 trstičje, v izmeri 2518 m2, parc.
št. 172 gozd, v izmeri 596 m2, parc. št. 173 travnik, v izmeri 6668 m2, parc. št. 205 gozd, v izmeri 2520 m2, parc.
št. 206 gozd, v izmeri 6243 m2, parc. št. 1234/2 pot, v izmeri 615 m2, parc. št. 1234/3 pot, v izmeri 198 m2, vse k.
o. 632 Spodnji Slemen, do celote (1/1) in parc. št. 166/3,
k. o. 632 Spodnji Slemen, pašnik, v izmeri 1075 m2 do
(ene polovice) 1/2.
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, proste oseb in stvari.
Kompleks se nahaja tik ob magistralni cesti Maribor
– Dravograd v naselju Spodnji Slemen. Dostop je urejen
z magistralne ceste. Komunalno opremljenost predstavlja vodovodni priključek in električna napeljava. Kompleks predstavlja grajski park oziroma ožje območje
parka, ki je ograjeno med glavno cesto in pobočjem
hriba. Park je glede na zgodovinski razvoj zasnovan
kot francoski parter in angleški park. Francoski parter
zavzema prostor pred južno fasado gradu in je simetrično razporejen okrog okrogle fontane, angleški park
zavzema prostor zahodno od gradu in kostanjevega
drevoreda. Glavno poslopje gradu je s cestne strani
ograjeno z masivno ograjo iz 17 zidanih stolpov na razmaku 3,5 m. Ograja je grobo in fino ometana ter slikana, sklopi so pokriti z opečnim bobrovcem. Med seboj
so povezani s podstavkom višine 0,80 m, so prav tako
zidani, grobo in fino ometani ter slikani. Med sklopi je
izvedena masivna železna ograja na štirih poljih z vzdolžnimi železnimi nosilci in pokončnimi železnimi kovanimi
palicami. Na ostalih poljih je izvedena lesena ograja iz
letev. S cestne strani v notranjost kompleksa zapirajo
dostop vhodna dvokrilna vrata, prav tako iz kovanega
železa. Gradbeni objekti predstavljajo glavno poslopje
gradu (glavni trakt, zahodni trakt, kapela skupaj v površini 3.310,81 m2) in pomožni levi (52,54 m2) ter desni
vhodni objekt (138,67 m2) na južni strani kompleksa ob
magistralni cesti. Glavno poslopje gradu je od vhodne
ploščadi dvignjeno na zgornjo ploščad in povezano z betonskim stopniščem, ob katerem sta postavljena kamnita oporna zidova, krita z opečnim bobrovcem, grobo
in fino ometani ter slikani. Objekti so v slabem stanju,
okolica ni urejena, je zaraščena. Objekti so potrebni
celovite obnove.
Parc. št. *1, 166/3, 167, 168/1 in 1234/3 so opredeljene kot stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za
poselitev (turistična območja z nastanitvijo), parc. št. 206
je opredeljena kot turistično območje z nastanitvijo (območje gozdov), parc. št. 173 je opredeljena kot stavbno
zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev- del,
del pa kot najboljše kmetijsko zemljišče vse ostale parc.
št. 170, 171, 172, 205, 1234/2 pa so opredeljene kot
najboljše kmetijsko zemljišče (turistično območje z nastanitvijo).
Predmeten kompleks nepremičnin je vključen v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države
za organe državne uprave, pravosodne organe, javne
zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in
javne sklade za leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) in
je predviden za prodajo.
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IV. Predkupna pravica:
Na nepremičninah obstajajo predkupne pravice in
sicer:
– zakonita predkupna pravica po Zakonu o urejanju
prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 –
popr.) in Odloku o predkupni pravici Občine Selnica ob
Dravi (MUV, št. 30/03), pri čemer iz potrdila o namenski
rabi zemljišča št. 3503-128/2012 z dne 6. 8. 2012 Občine Selnica ob Dravi izhaja, da občina predkupne pravice
ne uveljavlja;
– na parc. št. 206, 170, 171, 172, 173/ del, 205,
1234/2 k. o. Spodnji Slemen, obstaja predkupna pravica po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 71/11 – UPB2, 58/12, v nadaljevanju: ZKZ) Zakonu
o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 56/99 –
ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10,
v nadaljevanju: ZG) in
– na parc. št. 166/3, k. o. 632 Spodnji Slemen, ki
je do (ene polovice) 1/2 v lasti Republike Slovenije, obstaja predkupna pravica na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07 Skl.
US: U-I-70/04-18), predkupno pravico ima solastnica
preostalega dela zemljišč Ulrike Monz iz Avstrije Walgaustrasse 135, 6713 Ludesch (Voralerberg).
Kupec mora pred izdajo zemljiškoknjižnega dovolila za vpis lastninske pravice predložiti potrdilo o plačilu
celotne kupnine in davka na promet z nepremičninami.
V. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet
prodaje, je izklicna cena 700.000,00 EUR. Ponudbena
cena mora biti zaokrožena na 1000,00 EUR. Izklicna
cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega
davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
Pogoji in pravila:
1. Nepremičnine kompleksa kulturnega spomenika
Spodnji Slemen – Grad Viltuš (EŠD 811) se na javni
dražbi prodajajo izključno kot celota in po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi
prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
2. Kriterij dvigovanja cene: dražitelj lahko dviguje
izklicno ceno za najmanj 1000,00 evrov.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem
jeziku.
4. Rok za sklenitev pogodbe: prodajalec bo sklenil
prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, če predkupni upravičenci ne bodo uveljavili predkupne pravice
v 30 dneh po zaključeni javni dražbi. Če predkupni
upravičenec izkoristi svojo predkupno pravico, bo najugodnejšemu dražitelju vplačana varščina vrnjena. Če
dražitelj v tem roku na poziv prodajalca ne bo podpisal
pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za kulturo pravico zadržati vplačano varščino.
5. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do 11. 6.
2013 plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, torej 70.000,00 evrov na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-300109972, sklic na 18
33308-7200994-82781313, PP 781310 – Osnovna sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (kulturni spomeniki), z navedbo »plačilo varščine – II. javna
dražba grad Viltuš«. Varščina bo uspelemu dražitelju
vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo
uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti
vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov
transakcijski račun.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba
veže dražitelja do zaključka javne dražbe in dražitelj
do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
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6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača
v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-300109972, sklic na
18 33308-7200994-82781313, PP 781310 – Osnovna
sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja
(kulturni spomeniki) v enkratnem znesku. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe, uspešnemu dražitelju se varščina všteje
v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku,
se pogodba šteje za razdrto. 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. Vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse,
vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na
promet nepremičnin plača kupec.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na javni
dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in ki se pravočasno in pravilno
prijavijo s prijavo v slovenskem jeziku. Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno
oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo
lahko udeležili le tisti, ki bodo do vključno 11. 6. 2013 na
naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici
s pripisom “Ne odpiraj, II. javna dražba – Grad Viltuš” ter
s pripisom naziva in naslova dražitelja na hrbtni strani
ovojnice posredovali naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila
varščine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s. p.), tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila 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 transakcijskega računa (velja za pravne
osebe in s. p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, če tega 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 transakcijskega računa;
– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe)
oziroma druge ustrezne evidence (za s. p.), staro največ 30 dni;
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi;
– predložiti fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki ali pooblaščenci
pravnih oseb;
– pisno izjavo, da sprejema razpisne pogoje;
– parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe;
– projektno nalogo oziroma program obnove celotnega kompleksa gradu Viltuš z opisom rabe kulturnega
spomenika, ki bo skladna z Odlokom o razglasitvi parka
in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1)
in predvideno finančno konstrukcijo s časovnico vzpostavitve funkcioniranja;
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– program s programsko zasnovo (upoštevanje
uporabe načel varstva kulturne dediščine in predvidena
izvedba pod strokovnim vodstvom konservatorjev pristojne službe – Zavoda za varstvo kulturne dediščine);
– terminski plan uresničitve projekta, skrajni rok za
dokončanje del – torej do pridobitve uporabnega dovoljenja, je konec leta 2018;
– izjavo ponudnika, da bo zagotovil javno dostopnost gradu.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in
fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.
Prijave k javni dražbi, ki bodo priporočeno oddane
na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in neodprte vrnila pošiljatelju. Prijave lahko ponudniki v roku za oddajo prijav oddajo tudi
osebno v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15.30, ob
petkih pa od 9. do 14.30.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane ustrezne
dokumente. Če bo prijava formalno nepopolna in nepravočasna, bo komisija tako vlogo izločila.
Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in
dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo
kakorkoli razveljaviti.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom
varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni
dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj
samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno,
če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi
najvišjo ceno.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne
dražbe, ki jo je za to imenoval oziroma pooblastil predstojnik upravljavca v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.
Javna dražba se opravi, tudi če je udeležen samo
en ponudnik.
10. Ustavitev postopka: komisija ministrstva, pooblaščena za izvedbo postopka, oziroma Vlada Republike Slovenije lahko začeti postopek prodaje kadarkoli
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe
Prodaja bo potekala 14. 6. 2013, z začetkom ob
12. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo na naslovu Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 2. nadstropju.
Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim
pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten
osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik
pravne osebe. Predložiti je treba tudi osebno izkaznico
ali potni list. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za ponudnika.
VII. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe,
natančnejših podatkih o predmetni nepremičnini, ogledu
nepremičnine oziroma vpogledu v dokumentacijo v zvezi
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z nepremičnino, dobijo interesenti na Ministrstvu za kulturo, kontaktna oseba Metka Smrdel (elektronski naslov:
Metka.Smrdel@gov.si).
Za vpogled v dokumentacijo in ogled nepremičnine
lahko interesenti zaprosijo najpozneje do vključno 3. 6.
2013 do 15. ure (relevanten je čas prejema prošnje).
Zaprosilo je treba poslati pisno priporočeno po pošti na
naslov organizatorja, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali
na elektronski naslov metka.smrdel@gov.si. V zaprosilu
morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime
kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani
Ministrstva za kulturo.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Št. 352-9/2013

Ob-2612/13

Občina Trzin na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), skladno z določbami 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12) in smiselni uporabi 87. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1 – Uradni list RS, št. 69/03,
18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08,
90/09 – Odl. US, 56/11 – Odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF) objavlja
javno dražbo
za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin
v najem za določen čas
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje je:
Novo stanovanje v lasti Občine Trzin, zgrajeno leta
2013 – stanovanje št. 2, na Habatovi ulici 7D, Trzin
»Lopa«. Stanovanje, v skupni izmeri 81,4 m² (dnevni
prostor 32,5 m², kabinet (1) 6,8 m², kabinet (2) 6,7 m²,
spalnica 12, 5 m², utility 1,57 m², shramba 3,5 m², kopalnica 3,4 m², wc v stanovanju 1,8 m², hodnik 12,4 m²).
Stanovanje ima opremljeno kopalnico in wc, pripada mu
eno parkirno mesto. Izhodiščna mesečna najemnina
znaša 376,00 EUR. (varščina znaša 1.128,00 EUR).
Tržno najemno stanovanje je po določbah 83. člena
SZ-1 stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu. Stanovanje se oddaja za določen čas petih let, z možnostjo
podaljšanja. Stanovanje se oddaja v najem izključno za
stanovanjske potrebe.
II. Stroški
Dražitelj bo za tržno stanovanje, ki ga bo prevzel
v najem, plačeval:
– najemnino,
– individualne stroške, ki odpadejo na stanovanje,
kot na primer: dobavljena elektrika, telefon, voda, kanalščina, odvoz odpadkov, ogrevanje,
– stroške za obratovanje skupnih delov, ki odpadejo
na stanovanje, kot na primer: varstvo pred požarom in
zagotavljanje drugih ukrepov za zaščito in reševanje, čiščenje skupnih prostorov, hišniška opravila, nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča, deretizacija.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– fizične osebe, ki so polnoletni državljani Republike Slovenije,
– pravne osebe s sedežem na območju Republike
Slovenije,
– fizične in pravne osebe, ki imajo poravnane vse
zapadle obveznosti do Občine Trzin,
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– fizične in pravne osebe, ki so sposobne plačevati
vse stroške iz II. točke,
– fizične in pravne osebe, ki predložijo obrazec in
vse priloge iz VIII točke.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izhodišča mesečna najemnina znaša 376,00 EUR.
Najemnina je oblikovana na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08,
62/10, 40/11), povečana za 20 %.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih
stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje
stroškov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, obratovalnih in individualnih stroškov.
V. Posebni pogoji javne dražbe
Izbran prosilec z razpisovalcem po zaključenem
postopku izbora sklene najemno pogodbo, s katero najame predmet pogodbe – najemno stanovanje. Najemna
pogodba mora biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe. Plačilo najemnine je bistvena
sestavina najemne pogodbe.
Če dražitelj v roku pogodbe ne sklene, se dražba
ponovi.
VI. Varščina
Pred javno dražbo mora vsak dražitelj plačati
varščino v višini 3 izhodiščnih mesečnih najemnin –
1.128,00 EUR. Varščina mora biti vplačana na TRR Občine Trzin, št.: 01386-0100001846, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo za oddajo tržnega stanovanja«
najkasneje en dan pred javno dražbo, do 10. 6. 2013,
do 12. ure.
Plačana varščina se bo najemniku vračunala v najemnino za prve 3 mesece.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena v 10 dneh po končani javni dražbi na njihov
transakcijski račun.
VII. Pravila javne dražbe:
1. dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti
članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je izpolnil pogoje iz III. točke
tega razpisa,
3. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 5 EUR z dvigom glasovalnega kartončka,
4. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
podana višja ponudba,
5. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
6. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
7. ko je cena izklicana trikrat, oseba ki vodi javno
dražbo, ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet
javne dražbe oddan,
8. če izklicna vrednost ni dosežena, je javna dražba
neuspešna,
9. pritožba na potek javne dražbe ni mogoča,
10. javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku,
11. kdor ne priloži vseh prilog iz VIII. točke na dražbi, ne more sodelovati.
Na javni dražbi v skladu z drugim odstavkom
32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti kot dražitelji ne morejo
sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi
javno dražbo, in z njimi povezane osebe.
Na dražbi ne morejo sodelovati dražitelji, ki
ne predložijo izpolnjenega obrazca in vseh prilog.
VIII. Prijava na javno dražbo, priloge in ogled stanovanja
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A) prijava
Prosilci, ki izpolnjujejo pogoje in se želijo prijaviti na
javno dražbo za dodelitev tržnega stanovanja v najem,
vložijo vlogo na posebnem obrazcu Občine Trzin. Obrazec s katerim se prijavijo na razpis, bo na voljo od 17. 5.
2013 do 10. 6. 2013, na vložišču Občine Trzin, v času
uradnih ur: ponedeljek, torek, četrtek med 8. in 14. uro,
v sredo od 8. do 13. ure in od 14. do 18. ure ter v petek
med 8. do 13. uro.
Obrazec je na voljo tudi na internetni strani občine:
www.trzin.si.
B) priloge
K obrazcu za prijavo na javno dražbo morajo prosilci priložiti naslednje listine:
1. fizične osebe potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
2. potrdilo o plačani varščini,
3. pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne
osebe, ki ni starejše od 30 dni,
4. potrdilo o plačanih davki in prispevkih (izda
DURS),
5. pravne osebe potrdilo o pozitivnem poslovanju
za preteklo leto,
6. potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni
imel blokade TRR.
Obrazec za prijavo s prilogami mora biti vložen do
10. 6. 2013, do 12. ure, na vložišču Občine Trzin ali poslan priporočeno na naslov: Občina Trzin, Mengeška 22,
1236 Trzin.
Razpisnik k obrazcu priložene listine zadrži in jih po
izteku razpisnega roka udeležencem ne vrača.
Ogled stanovanja bo možen po predhodni najavi
na Občini Trzin.
Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo
potekala dne 11. 6. 2013, ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin.
IX. Objava in dodatne informacije
Predmetni razpis in obrazec za prijavo je objavljen
na spletni strani Občine Trzin, http://www.trzin.si/.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Trzin, na
tel. 01/564-45-44 ali po e-pošti na naslovu info@trzin.si.
Občina Trzin
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Razpisi delovnih mest
Št. 12/13

Ob-2615/13
Preklic

Svet zavoda OŠ Šmartno na Pohorju, Šmartno
na Pohorju 24a, 2315 Šmartno na Pohorju, na podlagi
183. člena ZUJF (Ur. l. RS, št. 40/12) preklicuje razpis
za objavo prostega delovnega mesta ravnatelja, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/13.
Svet zavoda OŠ Šmartno na Pohorju
Ob-2577/13
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, Sežana,
na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06) ter Statuta zavoda
objavlja razpis za delovno mesto
strokovni vodja zavoda.
Kandidat/kandidatka za delovno mesto strokovni
vodja zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna strokovna izobrazba, študijski program medicina s specializacijo iz interne medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj pri opravljanju
del na področju opravljene specializacije,
– vpis v register zdravnikov,
– veljavna licenca,
– znanje slovenskega jezika (visoka stopnja).
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan za strokovnega vodjo zavoda za štiri leta.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 8 dni
od dneva objave razpisa v zaprti kuverti, na naslov:
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4,6210 Sežana,
s pripisom »razpis za strokovnega vodjo – Ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo
o opravljeni izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva
objave razpisa.
Bolnišnica Sežana
Ob-2614/13
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 in 45/08), Notarska zbornica Slovenije
na predlog notarke Laure Čermelj razpisuje
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri
notarki Lauri Čermelj iz Ajdovščine (za določen čas,
za čas nadomeščanja notarske pomočnice na porodniškem dopustu).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-2633/13
Svet javnega zavoda Žalske lekarne Žalec, razpisna komisija na podlagi 26. in 27. člena Statuta zavoda
razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice.
Pogoji za imenovanje:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti,
– organizacijske sposobnosti,
– znanje slovenskega jezika.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi na razpis z življenjepisom priložiti program vodenja, delovanja in razvoja zavoda v prihodnjih štirih letih.
Prednost pri izbiri imajo kandidati z vodstvenimi
izkušnjami v zdravstveni dejavnosti.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri
leta. Po izteku mandata je lahko ista oseba ponovno
imenovana za direktorja/direktorico.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev poslati na naslov Žalske lekarne
Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec, s pripisom »Za svet
zavoda – Ne odpiraj!« najkasneje v 12 dneh od dneva
objave.
Upoštevane bodo le popolne prijave, prispele s priporočeno pošto.
Direktorja/direktorico bo imenoval Svet zavoda
s soglasjem ustanovitelja, to je Občine Žalec. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa
o izbiri.
Žalske lekarne Žalec
Ob-2637/13
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na Pohorju,
Šmartno na Pohorju 24a, 2315 Šmartno na Pohorju, na
podlagi 48. in 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
in spremembe) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je 3. 10. 2013.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka
ni v kazenskem postopku), pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmartno
na Pohorju, Šmartno na Pohorju 24a, 2315 Šmartno na
Pohorju, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Šmartno na Pohorju
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08,
04/10, 20/11), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10),
Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.
jskd.si) ter Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na
območju Občine Bovec v letu 2013, št. 014-15/2012-2,
z dne 25. 4. 2013, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
na območju Občine Bovec, ki jih bo v letu 2013
sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: poziv Bovec-PrP-2013
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva Bovec-PrP-2013 je sofinanciranje
programov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi),
ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta
ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (zborovska in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna
dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in
video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Bovec-PrP-2013, znaša 21.730,00 EUR.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013.
4. Roki poziva: javni poziv Bovec-PrP-2013 prične
teči 17. 5. 2013 in se zaključi 17. 6. 2013.
5. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija poziva Bovec-PrP-2013 obsega:
– besedilo poziva Bovec-PrP-2013;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju);
B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava
programa – različno za posamezna področja dejavnosti).

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva, ki delujejo na območju Občine Bovec. Upravičene
osebe morajo imeti status pravne osebe na območju
Občine Bovec. Pravne osebe, ki so program prijavile na
katerikoli drug razpis Občine Bovec, do sredstev po tem
pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na
primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja
izvajalec veže v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti,
za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex
tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov,
nakup opreme itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je
v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr.
koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna
ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno
razstavo ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov
finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Bovec-PrP-2013 lahko predložijo
upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem
področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji
in sicer na območju Občine Bovec; to dokažejo s kopijo
potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno
pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst
(12) mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost;
– so v primeru, da so bile v letu 2012 pogodbena
stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD.
Popolne vloge na poziv Bovec-PrP-2013 morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu
društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev
D (prijava programa), glede na dejavnost;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
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– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Bovec-PrP-2013 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga
imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka
izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz
7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo
pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka poziva
Bovec-PrP-2013, oziroma v pozivnem roku.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku,
ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge,
ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo
zavržene.
9. Kriteriji poziva: predložene programe bo v skladu
z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega
programskega poziva Bovec-PrP-2013 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD.
Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem. Vloge se
ocenjuje po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin,
Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin, do 17. 6. 2012 oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in
ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj – vloga na poziv Bovec-PrP-2013. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem
deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem
ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom
drugega in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in merili poziva Bovec-PrP-2013.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si;
– Tina Černilogar, tinka.cernilogar@jskd.si;
05/380-11-70 (uradne ure po telefonu vsak delovni
dan, od 9. do 12. ure).
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Bovec-PrP-2013 (besedilo poziva,
obrazci) je dostopna na domači strani JSKD, http://www.
jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak
delovni dan, med 9. in 12. uro) dvignejo na sedežu
Območne izpostave JSKD Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220
Tolmin.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Bovec-PrP-2013, bo
potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj
možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Po
poteku roka bodo izdane odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08,
04/10, 20/11), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10),
Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni
list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD
(www.jskd.si), ter Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju
programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti
na območju Občine Kobarid v letu 2013 št. 410-111/12
z dne 10. 4. 2013, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju
Občine Kobarid, ki jih bo v letu 2013 sofinanciral
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju: poziv
Kobarid-PrP-2013)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti Predmet poziva Kobarid-PrP-2013 je sofinanciranje
programov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi),
ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta
ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (zborovska in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna
dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in
video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Kobarid-PrP-2013, znaša 13.540,00 EUR.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013.
4. Roki poziva: javni poziv Kobarid-PrP-2013 prične
teči 17. 5. 2013 in se zaključi 17. 6. 2013.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Kobarid-PrP-2013 obsega:
– besedilo poziva Kobarid-PrP-2013;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju);
B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava
programa – različno za posamezna področja dejav
nosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva, ki delujejo na območju Občine Kobarid. Upravičene
osebe morajo imeti status pravne osebe na območju
Občine Kobarid. Pravne osebe, ki so program prijavile
na katerikoli drug razpis Občine Kobarid, do sredstev po
tem pozivu niso upravičene.
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Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati
na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz
projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega
delovanja izvajalec veže v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti
vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in
usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja
materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je
v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr.
koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna
ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno
razstavo, ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov
finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki =
prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Kobarid-PrP-2013 lahko predložijo
upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem
področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju Občine Kobarid; to dokažejo
s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije
za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je
razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši
od dvanajst mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in
programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
– so v primeru, da so bile v letu 2012 pogodbena
stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD.
Popolne vloge na poziv Kobarid-PrP-2013 morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu
društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev
D (prijava programa), glede na dejavnost;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Kobarid-PrP-2013
ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki
ga imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka
izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz
7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge,
bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka
poziva Kobarid-PrP-2013 oziroma v pozivnem roku.
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Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku,
ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge,
ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo
zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva Kobarid-PrP-2013 presojala in ocenjevala
strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem. Vloge se
ocenjuje po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin,
Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin, do 17. 6. 2013 oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in
ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj – vloga na poziv Kobarid-PrP-2013.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem
deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem
ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom
drugega in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in merili poziva Kobarid-PrP-2013.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta: Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si; Tina Černilogar, tinka.cernilogar@jskd.si; 05/380-11-70 (uradne ure
po telefonu vsak delovni dan, od 9. do 12. ure).
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Kobarid-PrP-2013 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD
http://www.jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi
urami (vsak delovni dan, med 9. in 12. uro) dvignejo
na sedežu Območne izpostave JSKD Tolmin, Trg m.
Tita 8, 5220 Tolmin.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:
strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Kobarid-PrP-2013, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih
odločitvah obvestil v tridesetih dneh po zasedanju in
odločitvi strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane
odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 478-107/2012
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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, 42/12 in 24/13, v nadaljevanju Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2013 (Uradne
objave Občine Izola št. 25/2012, v nadaljevanju Odlok)
in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2013 s spremembami in
dopolnitvami, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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.
2) Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) Nepremičnina s parc. št. 866, k.o. Dvori nad
Izolo, po geodetskih podatkih opredeljena kot sadovnjak in njiva, v skupni izmeri 117 m2, po izhodiščni ceni
6.574,00 EUR.
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 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 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 navedeni nepremičnini po sklenitvi
prodajne pogodbe. Nepremičnina je 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. 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.
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 4781072012. Neizbranim
ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po
poteku 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.
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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)«, najpozneje do 3. 6. 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 6. 6. 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 – Comune di Isola
Ob-2597/13
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran na
podlagi 22. člena v zv. s 14. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), na podlagi
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sveta
410-2/2012, z dne 18. 12. 2012) ter na podlagi posamičnih programov ravnanja s stvarnim premoženjem,
objavlja
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za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
1. Predmeta prodaje sta nepremičnini:
a) parc. št. 1021/9, k.o. 2631-Portorož (ID 4616206),
njiva v velikosti 437 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 61.255,82 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na Belem Križu.
b) parc. št. 1437/1, k.o. 2631-Portorož (ID 3521090),
njiva v velikosti 292 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 56.215,30 EUR.
V izhodiščno vrednost ni vključen 2 % davek na promet z nepremičninami oziroma 20 % DDV. Davek in vsi
stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Vse nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
2. Opis nepremičnin:
Nepremičnini, ki sta predmet javnega zbiranja ponudb navedeni v točki 1:
– pod črko a) predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc. št. 1021/10, k.o. Portorož in
je v zakupu lastnic nepremičnine parc. št. 1021/10, k.o.
Portorož, na nepremičnini je vknjižena neprava stvarna
služnost v korist imetnika T-2 d.o.o., za graditev, postavitev, obratovanje, vzdrževanje …, kabelske kanalizacije;
– pod črko b) predstavlja stavbno zemljišče naselja
Portorož. Prodaja se izvaja za namen zaokrožitve mejnih nepremičnin. Nepremičnina nima zagotovljenega
dostopa in ne predstavlja samostojno zazidljive nepremičnine.
3. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega
je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna
izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra ali izpiskom Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES).
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je
potrebno priložiti pismeno overjeno pooblastilo.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati
varščino (kavcijo) v višini 10 % ponujene cene (brez
davkov), ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871,
odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Koper, sklic za
pravne osebe 20100-2 in za fizične osebe 20101-2 ter
k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za
plačilo varščine je 4. 6. 2013 do vključno 9. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo
vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega
bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih
osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
vrednosti;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa
z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
K ponudbi je potrebno priložiti:
I. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali
potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra ali Ajpesa, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev šteto od dneva razpisa javnega zbiranja
ponudb v Uradnem listu RS),
II. overjeno pooblastilo v primeru, da se ponudba
poda po pooblaščencu;
III. dokazilo o plačani varščini v višini 10 % ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo
varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Javni razpis za prodajo
nepremičnin – Ne odpiraj!«, najkasneje do 4. 6. 2013
do vključno 9. ure, ne glede na datum poštnega žiga,
na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji
ponudbe.
4. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse
sestavine iz 3. točke javnega razpisa. Nepravočasne in
nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani
župana občine pooblaščena komisija.
5. Odpiranje ponudb bo dne 4. 6. 2013 ob 13. uri,
v prostorih občinske uprave Občine Piran v Piranu,
Tartinijev trg 2. Odpiranje ponudb je javno.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je
najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri
pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep
o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku
15 dni od datuma odpiranja ponudb.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je izključena. Župan Občine Piran
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to
navedel razloge.
8. Če je med prejetimi ponudbami več ponudb,
lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe oziroma v roku
15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist
Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki
bo določen v pogodbi in sicer v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne
plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec
pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se
opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
10. Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico
in služnostno pravico v korist Občine Piran za potrebe
izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
11. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo
določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10
in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12 in 24/13).
12. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Martina Kukovec, 05/671-03-37 ali Tina Ukmar Opara,
05/671-03-02.
Občina Piran
Št. 130191

Ob-2616/13

Na podlagi določb iz drugega odstavka 22. člena
in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), (Uradni list RS, št. 86/10), Javno podjetje Komunala Izola
d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, prodaja osnovno sredstvo – pometalni stroj Unieco 20.4 za ceno
24.650,00 EUR brez vštetega DDV:
– letnik 2009,
– prva registracija 2010,
– nadgradnja – komunalno vozilo,
– moč motorja 50 kW,
– prostornina motorja 2000 ccm,
– prostornina zabojnika 2 m3,
– koristna nosilnost 2.570 kg,
– opravljenih 2200 delovnih ur,
– diesel,
– avtomatski menjalnik,
– klima,
– barva bela, tonirana stekla.
Vozilo je operativno in zelo dobro ohranjeno.
Ogled in preiskus stroja je mogoč po predhodni najavi.
Kontaktna
oseba,
Rado
Gomezelj,
tel. 05/66-34-950 ali 051/665-220.
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
Št. 3528-9/2013

Ob-2617/13

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, objavlja
na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju
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 17. 5. 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, trgovina ali obrt, začetna – izklicna
višina mesečne najemnine: 146,08 EUR; poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja
še za 5 let.
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: 447,37 EUR; poslovni prostor se odda v najem za 5 let, z možnostjo podaljšanja
še za 5 let.
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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 5 let, z možnostjo
podaljšanja še za 5 let.
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 5 let,
z možnostjo podaljšanja še za 5 let.
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 5 let, z možnostjo podaljšanja še
za 5 let.
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
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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 4. 6. 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.
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 4. 6. 2013 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
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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
Št. 03/2011

Ob-2643/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12 in 24/13), sklepa sveta Krajevne skupnosti, številka: 7, z dne 6. 5. 2013, Krajevna skupnost
Železniki, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Krajevna
skupnost Železniki, Trnje 39, 4228 Železniki.
2. Lastnik nepremičnine: Krajevna skupnost Železniki, Trnje39, 4228 Železniki.
3. Predmet in opis predmeta prodaje
Stvarno premoženje, ki je predmet prodaje, je enosobno stanovanje s kabinetom 2.E in kletjo 2.K, na
naslovu Na Kresu 13, Železniki. Stanovanje se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Na Kresu 13, Železniki, ki je bila zgrajena leta 1952. Neto površina stanovanja je 20,60 m2, s kletjo v površini 2,45 m2.
Koristna površina stanovanja je 23,70 m2 in obsega:
sobo v površini 14,33 m2, shrambo v površini 3,10 m2,
kopalnico z WC v površini 2,76 m2, predsobo v površini 3,51 m2 in klet v površini 1,10 m2. V stanovanju so
bila pred kratkim zamenjana okna.
Stanovanje je priključeno na vodovodno, električno,
telefonsko, kanalizacijsko omrežje in na daljinsko ogrevanje in ima domofon.
Stanovanje je prazno.
Stanovanje je, kot posamezni del stavbe (v etažni
lastnini) vpisano v zemljiško knjigo, ID znak: 5742593,
ID osnovnega položaja: 9586714.
4. Izklicna cena: 28.500,00 EUR.
Poleg kupnine je kupec dolžan plačati še davek na
promet nepremičnin, stroške overitve podpisa in stroške
vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
5. Vrsta pravnega posla: prodaja, po načelu videno-kupljeno.
6. Varščina
Ponudniki so dolžni položiti varščino, kot garancijo
za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % od izklicne cene, določene v 4. točki. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na TRR: Krajevne skupnosti Železniki
št. 01346-6450866085, ki se vodi pri UJP Kranj, sklic.:
720001-1, s pripisom »varščina za nakup stanovanja«.
Vplačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vrednost pogodbe, neuspelim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od
dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
7. Oblika in pogoji predložitve ponudbe
Ponudba mora biti predložena v pisni obliki.
Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku: ime/firmo ponudnika, naslov/sedež, davčno številko, EMŠO/matično številko,
telefonsko št. in e-poštni naslov kontaktne osebe, šte-
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vilko transakcijskega računa ter naziv in naslov banke
za vračilo vplačane varščine;
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne
cene v 4. točki tega razpisa (ponudba, ki bo vsebovala
nižjo ceno od izklicne, bo kot nepravilna zavrnjena);
c) dokazilo o plačani varščini;
d) dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji
(kopija osebne izkaznice ali potnega lista ter davčna
številka za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega/poslovnega registra in davčno številko za pravne osebe);
e) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa;
f) izjava ponudnika, da ponudba velja najmanj do
7. 7. 2013.
Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo
biti v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjenem po sodnem tolmaču.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti
kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup stanovanja«. Ponudbo ponudniki vložijo osebno v pisarno
Krajevne skupnosti Železniki, Trnje 39, Železniki ali pošljejo po pošti na naslov: Krajevne skupnost Železniki,
Trnje 39, 4228 Železniki. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj naziv ter sedež.
8. Pogoji prodaje oziroma pogoji, ki jih sprejemajo
ponudniki
Pogoji prodaje, ki so tudi sestavni del prodajne pogodbe, so naslednji:
– stanovanje se prodaja po pravilu videno-kupljeno in morebitne kasnejše reklamacije kupcev ne bodo
upoštevane;
– prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim
ponudnikom, ki ga bo izbrala pristojna komisija;
– z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna
pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika; če najugodnejši ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, lahko organizator
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
organizator zadrži njegovo varščino;
– izbrani ponudnik plača kupnino v roku 8 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe; plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina posla in v primeru
zamude se šteje, da je pogodba razvezana po samem
zakonu;
plačana varščina se brezobrestno všteva v kupnino.
Če kupnina ni plačana v navedenem roku 8 dni, organizator obdrži prejeto varščino;
– davek na promet nepremičnin in morebitne druge
stroške pogodbe nosi kupec;
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– po prejemu ponudb se organizator lahko odloči,
da se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja;
– izbrani in neizbrani ponudniki v nobenem primeru nimajo pravice do povračila morebitnih stroškov, ki
bi jim nastali s pripravo ponudbe oziroma se tej pravici
odpovedujejo.
9. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača
v enkratnem znesku na transakcijski račun Krajevne
skupnosti Železniki, številka: 01346-6450866085, odprt
pri UJP Kranj v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina posla. V primeru neplačila v roku, se pogodba šteje za razvezano po samem zakonu in varščina
se kupcu ne vrne in jo organizator obdrži. Izbranemu
ponudniku oziroma kupcu se varščina všteva v kupnino.
Po plačilu celotne kupnine in plačilu davka na promet
nepremičnin s strani kupca, bo kupcu izročeno overjeno
zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice
v zemljiško knjigo.
10. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do dne 7. 6. 2013, do 11. ure.
11. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo dne
12. 6. 2013, ob 16. uri.
12. Rok vezanosti na ponudbo: najkrajši rok, v katerem je ponudnik vezan na oddano ponudbo, je 60 dni
od roka za oddajo ponudb.
13. Možnost ustavitve postopka: prodajalec si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. Objava javnega
poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da
bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti pogodbo.
14. Ogled stanovanja in kontaktne osebe za dodatne informacije
Ogled stanovanja je mogoč od 17. 5. 2013 dalje.
Za dodatne informacije se zainteresirane osebe
lahko obrnejo na Sama Potočnik, tel. 051/365-961, elektronski pošta: ks.zelezniki@siol.net.
Krajevna skupnost Železniki
Ob-2644/13
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub
ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
in 45/08) določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja:
– 3. 6. 2013 prične s poslovanjem notar Darko Šilc
v Ljubljani, Pod kostanji 27.
Notarska zbornica Slovenije
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-2635/13
Koper je naš, Gortanov trg 15, 6000 Koper, objavlja
v skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 2012
Zap.
št.

Znesek
v EUR

Postavka

I.

STROŠKI VOLILNE KAMPANJE

0

2.

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih

0

3.

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov

4.

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala

0

SKUPAJ STROŠKI

0

II.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno višino

5.

Drugi prihodki

82.433

244

CELOTNI PRIHODKI

82.677

III.

ODHODKI

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

33.777

CELOTNI ODHODKI

33.777

IV.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

48.900

V.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju 2012

Zap.
št.

Postavka

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

Znesek
v EUR
2.651

16.088
5.094
23.833

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

4.

Presežek odhodkov nad prihodki

123.999

4a.

Presežek prihodkov nad odhodki

123.600

5.

Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

0
24.232

23.833
Koper je naš
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Ob-2636/13
AVION, Gortanov trg 15, 6000 Koper, objavlja
v skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 2012
Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

STROŠKI VOLILNE KAMPANJE

0

2.

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih

0

3.

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov

0

4.

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala

0

SKUPAJ STROŠKI

0

II.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

0

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

0

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno višino

0

5.

Drugi prihodki

10.835

1

CELOTNI PRIHODKI

10.836

III.

ODHODKI

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

10.015

CELOTNI ODHODKI

10.015

0

IV.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

V.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

-821

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju 2012
Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

1.461

4.

Denarna sredstva na računih

2.580

5.

Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

0

0
4.041

3.220

4.

Presežek odhodkov nad prihodki

0

4a.

Presežek prihodkov nad odhodki

821

5.

Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

4.041
Avion
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Evidence sindikatov
Št. 02049-1/2004-93

Ob-2441/13

Neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov
Slovenije se poleg dejavnosti in poklicev, določenih
z odločbami tukajšnjega ministrstva, št. 121-02-135/93
z dne 23. 11. 1993, št. 121-02-135-1/93-03
z dne 24. 11. 1994, št. 121-02-135/93-05 z dne
27. 1. 1998, št. 121-02-135/93-010 z dne 5. 2. 2003,
št. 121-02-135/93-021 z dne 8. 9. 2003 in
št. 02049-2/2006-10 z dne 9. 10. 2006, določi kot reprezentativni sindikat v vojaških poklicih.
Za Sindikat vojakov Slovenije se šteje, da je reprezentativen v vojaških poklicih, ker je združen v Neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov Slovenije.

Objave gospodarskih družb
Ob-2586/13
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah – (ZGD-1) samostojni podjetnik Kavarna Kavajo
Dušan Jovanović s.p., Ljubljanska ulica 4, Maribor, matična številka 1034979000, obvešča upnike in ostale
poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev,
šteto od dneva te objave v Uradnem listu RS, št. 43,
pričel postopek pri registrskem sodišču za prenos dejavnosti samostojnega podjetnika na novoustanovljeno
kapitalsko družbo Kavajo d.o.o., s sedežem Ljubljanska
ulica 4, Maribor, kot prevzemno družbo. Z dnem vpisa
prenosa podjetja v sodni register bo podjetnik prenehal
opravljati dejavnost kot s.p.; podjetje podjetnika pa bo
preneseno v novoustanovljeno družbo Kavajo d.o.o.,
s sedežem Ljubljanska ulica 4, Maribor po postopku in
na način, kot je opredeljen v Zakonu o gospodarskih
družbah – (ZGD-1).
Kavarna Kavajo Dušan Jovanović s.p.
Št. 01/2013

Ob-2624/13

»Skladno z določilom drugega odstavka 75. člena,
v zvezi z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1, podjetnik
posameznik Inštaliranje napeljav in mehanska obdelava kovin, Ivica Težak s.p., s skrajšano firmo Ivica Težak
s.p., s poslovnim naslovom Hrastovec 81, 2283 Zavrč,
matična št. 3793273000, davčna št. 24343765, obvešča
upnike, da bo prenesel dejavnost na novoustanovljeno
družbo z omejeno odgovornostjo, po postopku in na
način ter v skladu z določili, kot je opredeljeno v 668.
do 672. člena ZGD-1 ter, da bo z dnem vpisa prenosa
podjetja na novo kapitalsko družbo v sodni register
prenehal opravljati dejavnost kot samostojni podjetnik
posameznik.«
Ivica Težak s.p.
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-2680/13
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ – Uradni list RS, št. 60/06, 56/08 Skl.US:
U-I-120/08-6, 32/09 Odl.US: U-I-155/07-10, 32/09 Odl.
US: U-I-120/08-25, 110/09, 14/10 Skl.US: U-I-27/10-8,
51/10 Odl.US: U-I-27/10-12, 77/11) podjetje FATRADE
d.o.o. sklicuje ustanovno skupščino Slovensko-nigerijske gospodarske zbornice, ki bo dne 28. 5. 2013 ob
18. uri na naslovu: Tolstojeva ulica 9A, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka oseba, ki je lahko v skladu z ZGZ in predlogom Statuta član
zbornice, in sicer pravne in fizične osebe, s sedežem
ali krajem dejanskega opravljanja dejavnosti v Evropski
uniji ali Afriki, ki sodelujejo v slovensko-nigerijskih gospodarskih odnosih. Ustanovne skupščine se lahko udeležijo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci v prejšnjem
odstavku navedenih oseb. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu Slovensko-nigerijske gospodarske zbornice.
Dnevni red:
1. Pozdravni govor.
2. Predstavitev namena in ciljev ustanovitve Slovensko-nigerijske gospodarske zbornice.
3. Obravnava in sprejem statuta Slovensko-nigerijske gospodarske zbornice.
4. Volitve organov Slovensko-nigerijske gospodarske zbornice.
5. Sprejem programa dela in Finančnega načrta
Slovensko-nigerijske gospodarske zbornice.
6. Določitev višine članarine Slovensko-nigerijske
gospodarske zbornice.
7. Določitev poslovnega naslova Slovensko-nigerijske gospodarske zbornice.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki
bodo do vključno 24. 5. 2013 prijavili svojo udelžbo. Prijave sprejemamo na elektronski naslov uduma.fatrade@
gmail.com oziroma lence.fatrade@gmail.com ali pisno
na naslov: FATRADE d.o.o., Podmolniška cesta 45a,
1261 Ljubljana-Dobrunje, Slovenija.
Za dodatne informacije prosim kontaktirajte predstavnike na telefonsko številko 00386/31/821-819 oziroma 00386/40/171-774.
Predstavniki inicialne skupine za ustanovitev
Slovensko nigerijske gospodarske zbornice:
Fred Uduma
Anže Lenče

Stran

1617

Stran

1618 /

Št.

43 / 17. 5. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zavarovanja terjatev
SV 259/13

Ob-2642/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega
zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št.
SV 259/13 z dne 15. 5. 2013, je bil poslovni prostor
št. 17, v izmeri 43,50 m2 v mezzaninu poslovno-stanovanjski stavbi št. 1323, na naslovu Gregorčičeva ulica 13, 2000 Maribor, stoječe na parc. št. 1281,
k.o. (657) Maribor - Grad (geodetski identifikator
657-1323-61), katerega je družba zastaviteljica pridobila na podlagi izvirnikov, in sicer pogodbe št. 3/86 za
nakup prostorija z dne 20. 3. 1986, sklenjene med prodajalcem SGP konstruktor, n.sol.o. in Elektropromet d.d.
in prodajne pogodbe z dne 3. 2. 1997 sklenjene med
prodajalcem Elektropromet d.d. in Abecedarije d.o.o.
kot kupcem, zastavljen v korist banke – upnice Skalar,
trgovina, zastopanje in inženiring, d.o.o., skrajšana firma Skalar d.o.o., Bizantova cesta 18a, 1215 Medvode,
matična številka 5775906000, ID za DDV SI 11453737
za zavarovanje denarne terjatve v višini 33.600,00 EUR
brezobrestno, v primeru zamude z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi
jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, z zapadlostjo dolga v plačilo najkasneje na dan 30. 7. 2013.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 769/2012, In 770/2013

Os-2308/13

Izvršitelj Danijel Vombek, Aškerčeva 15, 3000 Celje, je dne 26. 2. 2013, s pričetkom ob 10.30, v zadevi
In 769/2012, In 770/2013 zoper dolžnika Vilija Čater,
Ulica bratov Vošnjakov 8, 3000 Celje, za upnika Vodovod - Kanalizacija JP d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, v kraju
Celje, pri dolžniku, ob prisotnosti Vilija Čater, opravil
rubež nepremičnin: dvoinpolsobno stanovanje, št. 17,
v IV. nadstropju stan. stavbe, na naslovu Ulica bratov
Vošnjakov 8 v Celju, v skupni izmeri 58 m2 – v lasti dolžnika do 1/2.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 2. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 70/2009

Os-2513/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljice 1. Dragica Janežič, Preglov trg 7,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Branko Ilić iz Ljubljane,
zoper nasprotnega udeleženca: SCT d.d., Ljubljana,
Slovenija – v stečaju, Slovenska cesta 56, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnica mag. Janja Žejn iz Ljubljane, ob
udeležbi: Katarina Žalec, Moškričeva 38, Ljubljana, Ivana Švajger, Moškričeva 38, Ljubljana, Milivoje Todorović,
Moškričeva 38, Ljubljana, Ivan Svenšek, Moškričeva 38,
Ljubljana, Nova Ljubljanska Banka d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Boris Bavdek, Miroslav
Medar, Prule 3, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 19. 4.
2013, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
I. – kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991, št.
KTM/KSS/MM/4/91, sklenjene po določilih Stanovanjskega zakona (Uradni Iist RS, št. 18/91) med Kemično
tovarno Moste in Janežič Antonom;
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11. 2004, sklenjene med Antonom Janežičem in Dragico Janežič.
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 predlagateljice postopka Dragice Janežič.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2013
N 542/2008

Os-2433/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Mojci Kac, v nepravdni zadevi priglasitelja Ivana Jer-

man, Kardeljeva cesta 76, Maribor, v postopku vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi Maribor, Kardeljeva cesta 68–84, začetem na predlog predlagateljev:
1. Miran Lutar, Kardeljeva cesta 80, Maribor, ki ga
zastopa Flatmary Marija Topolovec s.p., Trg Leona
Štuklja 5, Maribor, in Maja Lutar, Koroška cesta 79,
Maribor, 2. Edvard Hiti, Kardeljeva cesta 82, Maribor,
3. Alenka in Ferdinand Puhar, Kardeljeva cesta 82, Maribor, 4. Drago Brecelj, Kardeljeva cesta 68, Maribor,
5. Anica Frac, Kardeljeva cesta 76, Maribor, ki jih vse
zastopa Flatmary Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 6. JMSS, Grajski trg 1, Maribor, zoper
nasprotnega udeleženca: Gradbeno podjetje Stavbar,
TOZD Visoke gradnje, Industrijska ulica 13, Maribor,
ki ga zastopa skrbnik za posebni primer, odvetnik Simon Brence iz Odvetniške pisarne Brence & Greifoner
d.o.o., Maribor, za vpis lastninske pravice v korist priglasitelja na stanovanju št. 21, v IV. nadstropju, v stavbi
z naslovom Kardeljeva cesta 76, Maribor, dne 22. 4.
2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev
pravnega naslova:
– prodajne pogodbe št. 22865-537-13-2/4-RB z dne
31. 10. 1980, sklenjene med prodajalcem GP Stavbar
z n.sol.o. Maribor, TOZD Visoke gradnje z n.sol.o., Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga je zastopal direktor
Milan Kuster, in kupcem Republiškim sekretariatom za
notranje zadeve, Ljubljana, Kidričeva 2 – UJV Maribor,
Maistrova 2, ki ga je zastopal načelnik uprave Slavko
Kleindienst, s katero je prodajalec kupcu prodal dve
stanovanji, št. 20 in 21, v 4. nadstropju, v objektu »E«
S-23 Kardeljeva c. 76 v Mariboru, na parc. št. 84, k.o.
Sp. Radvanje, velikosti 53,85 m2, s kletno shrambo in
na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
1913 I 22/2013

Os-2414/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljub
ljana, zoper dolžnika Roberta Ivanov, Brest 49, Ljub
ljana – dostava, zaradi izterjave 68.938,46 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Zupančič Ila,
Hacquetova 8/I, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
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stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2013
2645 In 1026/2010

Os-2415/13

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Borut Rangus, Resljeva 25, Ljubljana, proti dolžnici Arianni Čampa Giorgini, Jurčičev trg 2, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 220.741,32 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Arianni Čampa Giorgini se postavi začasni
zastopnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2013
VL 12571/2013

Os-2505/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana,
ki jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljub
ljana, proti dolžniku Stanislavu Vavpetič, Spodnje Stranje 15, Stahovica, ki ga zastopa zak. zast. odv. Matej
Verce, Dunajska cesta 41, Ljubljana, zaradi izterjave
11.865,83 EUR, sklenilo:
dolžniku Stanislavu Vavpetič, Spodnje Stranje 15, Stahovica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Matej
Verce, Dunajska 41, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2013
I 1306/2011

Os-2006/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovni sodelavki Tjaši Brglez, v izvršilni zadevi upnice Marine Portorož, d.d., Turistično podjetje d.d., Cesta solinarjev 8,
Lucija, ki jo zastopa odvetnik Gregor Velkaverh mag.,
Ferarska 12, p.p. 126, Koper – Capodistria, zoper dolžnika Romana Hlep, Ulica Saše Deva 14 a, Maribor,
zaradi izterjave 163,10 EUR s pp, o predlogu upnika
za postavitev začasnega zastopnika, izven naroka 15.
marca 2013 sklenilo:
dolžniku Romanu Hlepu, Ulica Saše Deva 14a,
2000 Maribor, se postavi začasna zastopnica Martina
Geč, odvetnica iz Maribora.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2013
Z 194/2012

Os-2310/13

Okrajno sodišče v Mariboru je v zadevi zavarovanja upnika Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, proti dolžnici Hermini Beriša Ramadani, Kna-

felčeva ulica 28, Maribor, zaradi izterjave 2.805,29 EUR
s pp, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, s sklepom
Z 194/2012 z dne 28. 3. 2013, za začasnega zastopnica
dolžniku postavilo odvetnika Valentina Breznika, Partizanska 37, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni
zadevi zavarovanja. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v postopku vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2013
P 17/2013

Os-2465/13

Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št.
P 17/2013 z dne 23. 4. 2013, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Alojzu Prazniku, zadnje znano prebivališče
Krapina, sedaj neznanega prebivališča, postavilo začasno zastopnico Albino Krulc, odvetnico v Sevnici, Naselje heroja Maroka 17, ki bo zastopala toženo stranko vse
dokler ne bo sama ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler pristojni organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 23. 4. 2013
1194 I 333/2012

Os-2251/13

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Okrožnega sodišča v Ljubljani – računovodstvo, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, proti dolžniku Branku
Tomc, Prešernova cesta 10, Zagorje ob Savi, zaradi
izterjave 100,00 EUR sklenilo:
dolžniku Branku Tomc, Prešernova cesta 10, Zagorje ob Savi, se v tem izvršilnem postopku postavi
začasno zastopnico Janjo Omahne, Okrajno sodišče
Trbovljah.
O postavitvi začasne zastopnice se obvesti CSD
Zagorje ob Savi.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4. 2. 2013

Oklici dedičem
D 16/2012

Os-2017/13

Zapuščinska zadeva po pokojnem Zerbo Antonu,
rojenem 11. 1. 1908, nazadnje stanujočem v Dolini v Italiji, ki je umrl dne 16. 5. 1962.
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 Tanit Vovk, Trg Brolo 7, 6000 Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 3. 2013
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D 162/2012

Os-2047/13

Uršula Bordon, roj. 24. 1. 1852, iz Pobegov, Kavaliči 177, je dne 28. 2. 1919 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču ali skrbnici 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, Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 3. 2013
D 48/2012

Os-2461/13

Andrejašič Franc, roj. 25. 3. 1904, iz Podgorja, je
dne 26. 3. 1964 umrl in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela
Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 4. 2013
D 419/2012

Os-2222/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
1. 9. 2012 umrlem Pečenko Aleksandru, roj. 21. 4. 1942,
nazadnje stanujočem Črnivec 28, Brezje.
Zakoniti dediči niso znani. Zato se jih poziva, da se
v roku enega leta od objave tega oklica javijo sodišču in
uveljavljajo dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi
podatkov spisa.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 27. 3. 2013
D 230/2012

Os-2417/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Albertu Mikelica, sinu Alojza Michelizza, roj.
18. 10. 1933, s stalnim bivališčem v Zaheji 20, Lovran,
Hrvaška, ki je umrl dne 31. 7. 2012, v Puli, Hrvaška.
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K dedovanju po zakonu so poklicani dediči drugega
dednega reda, med njimi tudi morebitni potomci zapustnikovega pokojnega brata Alojza Michelizze.
Glede na to, da vsi zakoniti dediči sodišču niso
znani, sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče upoštevalo le znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 4. 2013

Oklici pogrešanih

Os-2048/13

Lidija Vrčon, roj. Bratina, iz Ankarana, Hrvatini 7, je
dne 16. 12. 2011 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču ali skrbnici 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, Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 3. 2013
D 568/2010

Št.

N 10/2013

Os-2436/13

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagatelja Joža Žgajnar, Male Poljane 8, Škocjan,
ki ga zastopa Majda Štrasner, odvetnica iz Novega mesta, zoper nasprotno udeleženko Johano Bovhan, Male
Poljane 8, Škocjan, ki jo zastopa skrbnica za posebni
primer Majda Ana Kristan, zaradi razglasitve pogrešane
Johane Bovhan za mrtvo, izdaja naslednji oklic:
Poziva se Johana Bovhan, nazadnje stanujoča
Male Poljane 8, Škocjan, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku treh mesecev
od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče
obravnavo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 4. 2013
N 3/2013

Os-2420/13

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Vere Trebec, Križ 174, p. Sežana, zaradi predloga za razglasitev pogrešanca nasprotnega udeleženca Josipa Žiberna, pok. Mihaela, Avenne Hoche 28, Pariz, Francija, nazadnje Barkovlje 108,
Italija, za mrtvega.
Pogrešani Josip Žiberna je bil rojen 6. 3. 1879, kot
šesti otrok očetu Mihaelu in materi Mariji, roj. Rože, ki
se je poročil z Marijo Ortič, v zakonu se jima dne 6. 9.
1901 rodil sin Jožef. Iz vpisa v zemljiško knjigo pod Dn.
št. 478/11 izhaja, da je pogrešani tega leta živel v Parizu,
Avenne Hoche 28. Iz Kupne pogodbe leta 1921 pa je
ugotoviti, da je Josip Žiberna živel najprej v Tomaju 75,
kasneje v Pariz, leta 1921 pa v Barkovljah št. 108. Drugih podatkov o pogrešanem ni.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 4. 2013
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bernarda Matko s.p., Glavna ulica 44, Lendava –
Lendva, zavarovalno polico, št. 50500019683, izdala
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnw‑331153
Bezjak Marija, Ob Naklu 11, Dekležovje, Beltinci,
zavarovalno polico, št. 50500019820, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnh‑331164
Borjančič Janko, Pod Lazami 42, Vrtojba, Šempeter
pri Gorici, zavarovalno polico, št. 41601003003, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gny‑331172
Horvat Andrejka, Brezova 34, Šmartno v Rožni dolini, zavarovalno polico, št. 50500103789, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnb‑331170
Kandare Damijan, Cesta 4. maja 20, Cerknica, zavarovalno polico, št. 50500001859, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gno‑331182
Kenk Milan, Celovška 147, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 50500047714, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gny‑331151
Malnarič Albert, Zgornje Gorenjce 17, Semič, zavarovalno polico, št. 50500028314, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d. gnn‑331183
Manjić Bojan, Irje 35a, Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št. 70000013651, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnq‑331155
Mojca Štricelj Leskovic, Lakotence 23, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500087715, izdala zavarovalnica KD Življenje. gni‑331163
Šepetavc Viktorija, Gregovce 22, Bizeljsko, zavarovalno polico, št. 50500049938, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnr‑331154
Šinkovec Stanislava, Trška gora 235, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 70000035425, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz‑331171
Urlep Jure, Ulica bratov Učakar 134, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500102334, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnc‑331169
Žogan Vera, Cankarjeva 12, Šmarje pri Jelšah, zavarovalno polico, št. 50500109050, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnp‑331156

Spričevala preklicujejo
Bešić Elvedin, Ulica Staneta Bokala 1A, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja Jesenice, izdano leta 1993. gne‑331175
Blaznik Damijana, Kersnikova 8, Celje, diplomo I.
stopnje, izdajateljica VEKŠ v Mariboru, izdana leta 1981,
številka 5473, izdana na priimek Drešček. gns‑331178
Felić Alena, Grintovec 27, Šmarje, spričevalo o končani OŠ Šmarje pri Kopru, izdano leta 2001. gnw‑331174
Lončar Tit, Ulica Staneta Severja 2A, Ljubljana, indeks, št. 20110204, izdala Pravna fakulteta.
gnn‑331187
Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, doktorsko diplomo Mirice Debeljak, s številko
8679/12, ki je bila izdana leta 2012. Ob‑2625/13

Tesić Biljana, Preglov trg 12, Ljubljana, spričevalo
o končani OŠ Cene Štupar, izdano leta 1997, izdano na
ime Milojica Biljana. gng‑331194
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov
trg 2, 1000 Ljubljana, diplomo doktorata znanosti, št.
8927/13, ki jo je izdala Univerza v Ljubljani, dne 24. 4.
2013, na ime Nina Cirkvenčič, ter priloge k diplomi, ki jo
je izdala Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, dne
24. 4. 2013, na ime Nina Cirkvenčič. Ob‑2634/13

Drugo preklicujejo
Anton Škrinjar s.p., Drašiči 8, 8330 Metlika, ID za
DDV: SI61362921, potrdila za voznike nedržavljane
EU: Veličković Dragan, št. potrdila 011968/AĆ44-308377/2012, veljavnost 22. 1. 2013; Đurić Vladimir, št.
potrdila 011968/AĆ44-12-8377/2012, veljavnost 27. 3.
2013; Ljubičić Milomir, št. potrdila 011968/AĆ44-98377/2012, veljavnost 19. 4. 2013; Gan Valeriy, št.
potrdila 011968/AĆ44-4-8377/2012, veljavnost 19. 1.
2013; Bogičević Rade, št. potrdila 007365/AĆ44-26313/2012, veljavnost 7. 1. 2013; Milovčević Ljepomir, št. potrdila 007365/AD44-3-6100/2012, veljavnost
19. 12. 2012; Vasić Goran, št. potrdila 007365/AĆ443-5940/2012, veljavnost 7. 1. 2013; Milutinović Radul, št. potrdila 007365/AD44-2-5227/2012, veljavnost
7. 1. 2013; Veselinović Zvonko, št. potrdila 007365/
AD44-4-5120/2012, veljavnost 7. 1. 2013; Joksić Milovan, št. potrdila 007365/AD44-2-5120/2012, veljavnost 7. 1. 2013; Ljubičić Milomir, št. potrdila 007365/
AĆ44-2-4601/2012, veljavnost 7. 1. 2013; Veličković
Dragan, št. potrdila 007365/AĆ44-2-4469/2012, veljavnost 7. 1. 2013; Nezir Armin, št. potrdila 007365/
AD44-3-3801/2012, veljavnost 7. 1. 2013; Nezir Suno,
št. potrdila 007365/AD44-2-3801/2012, veljavnost 7. 1.
2013; Ferens Stepan, št. potrdila 007365/SŠD44-32966/2012, veljavnost 7. 1. 2013; Lysyak Oleksandr, št. potrdila 007365/AĆ44-5-1910/2012, veljavnost
7. 1. 2013; Ljubičić Milomir, št. potrdila 007365/AĆ442-1910/2012, veljavnost 7. 1. 2013; Đorđević Bogosav, št. potrdila 007365/AĆ44-2-1562/2012, veljavnost
7. 1. 2013; Stovrag Rasim, št. potrdila 007365/AD443-1455/2012, veljavnost 7. 1. 2013; Tsiupka Roman,
št. potrdila 007365/AD44-2-1455/2012, veljavnost
7. 1. 2013; Obradović Slobodan, št. potrdila 007365/
AD44-2-837/2012, veljavnost 7. 1. 2013; Klimkovskyy
Ihor, št. potrdila 007365/SŠD44-2-645/2012, veljavnost
7. 1. 2013; Gan Valeriy, št. potrdila 007365/AD443-163/2012, veljavnost 7. 1. 2013; Malyshev Viktor,
št. potrdila 007365/AD44-2-163/2012, veljavnost 7. 1.
2013; Ristovski Dragan, št. potrdila 007365/AD44-22741/2011, veljavnost 7. 1. 2013. Ob-2595/13
ADACHEM d.o.o., Škocjanska pot 36, Koper – Capodistria, licenco, številka GE005840/00290/003, za
vozilo mercedes benz 25 4D, registrska številka KP-CS-938. gnk‑331161
ANGOR d.o.o., Milčinskega ulica 7, Ljubljana, izvod licence, št. 009/1019594, za opel zafiro, reg. št.
LJ-EF-517, št. 010/1019595, za ford galaxy, reg. št.
LJ-PJ-912, št. 011/1019596, za renault kangoo, reg.
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št. LJ-SU-918, št. 012/1019597, za opel Zafiro, reg. št.
LJ-Y8-24N, veljavne do 23. 4. 2017, izdajateljica GZS.
gnd‑331176
ANGOR d.o.o., Milčinskega ulica 7, Ljubljana, izvode licence, št. 014/1019599, za volkswagen sharan,
reg. št. LJ-UC-245, št. 015/1019600, za renault megane,
reg. št. LJ-51-4ED, št. 016/1019601, za BMW 525, reg.
št. LJ-DJ-485, 017/1019602, za toyota avensiss, reg. št.
LJ-AE-348, veljavne do 23. 4. 2017, izdajateljica GZS.
gng‑331177
ANGOR d.o.o., Milčinskega ulica 7, Ljubljana, izvod
licence, št. 022/1019793, za citroen C8, reg. št. LJ-851PB, št. 023/1019895, za mercedes benz E, reg. št.
LJ-LC-642, veljavne do 23. 4. 2017, izdajateljica GZS.
gnv‑331179
Bokan Boris, Skakovci 23, Cankova, potrdilo o
uspešno opravljenem preizkusu znanja, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 600386, izdano leta 1997.
gnx‑331173
Bunderšek Stanislav, Lunačkova ulica 8, Mirna,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001131001,
izdajatelj Cetis d.d. gnp‑331181
Čufer Nina, Kamno 46, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 18110153, izdala Univerza v Ljubljani.
gnm‑331184
Dejan Geršak s.p., Rošnja 18B, Starše, licenco,
številka 011639-001, za vozilo iveco stralis, registrska
številka MB Z1-80Z. gnm‑331159
Duh Sonja, Površje 3, Raka, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, teh. zdravstvene nege, veljavno od
2006, izdajateljica Splošna bolnišnica Celje, izdano leta
2006. gnt‑331152
Dušan Lah s.p., Cesta Kozjanskega odreda 29A,
Šentjur, licenco, številka 010718, veljavna do 27. 10.
2016, za vozilo mercedes – benz 2538L 6X, serijska
številka 00315747, izdano 27. 10. 2011. gno‑331157
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
CEMT dovolilnico, št. 00295, z oznako 3RH (pridobljeno leta 2013), ter licenco vozila NM L1-980, št. GE
005687/00549/220, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnz‑331150
Eva Vedlin Gojčič, Kajuhova ulica 22, Zgornja Polskava, študentsko izkaznico, št. 89121158, izdala Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije. gnh‑331189
Gornik Matic, Grahovo 104A, Cerknica, študentsko
izkaznico, št. 41090082, izdala Medicinska fakulteta.
gno‑331186
Gregorc Želja, Ropretova cesta 20, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 18990695, izdala Filozofska fakulteta. gnn‑331158
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Igor Jagodic, Kamniška cesta 14, Vodice, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500003734001, izdajatelj
Cetis d.d. gnb‑331195
Jahdauti Kastriot, Javornik 59, Ravne na Koroškem,
dovoljenje za zaposlitev tujca, številka 20130002872.
gnp‑331185
Jelen Ariana, Ribiška ulica 11, Slovenska Bistrica, potrdilo o preizkusu znanja (jezika), izdajatelj Doba
Maribor, številka Z121/J52/610543, izdano leta 2011.
gnf‑331191
KONKURENCA d.o.o., Celovšks cesta 108, Ljubljana, taxi nalepko, številka 0004640/06479/772-004, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije. gnj‑331166
KORATUR d.d., Perzonali 48, Prevalje, licenco,
številka G0404672(GE005858/00101/001), za vozilo renault, registrska številka SG T7-692. gnu‑331180
Krek Anže, Grajska ulica 29, Bohinjska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 01003488, izdala Pedagoška
fakulteta. gnl‑331160
Marko Malajner s.p., Vukova ulica 3, Miklavž na
Dravskem polju, licenco, številka 009934/001, za vozilo
mercedes benz actros 2643K, registrska številka MB
NK-430. gnj‑331162
Marko Malajner s.p., Vukova ulica 3, Miklavž na
Dravskem polju, licenco, št. 009934/002, za vozilo MB
E-2-26K, iveco. gni‑331167
Martinšek Jan, Dolenji Boštanj 32, Boštanj, študentsko izkaznico, št. 11060261, izdala Zdravstvena
fakulteta, Ljubljana. gnh‑331168
Pezdir Blaž, Slodnjakova ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30016618, izdala FKKT. gng‑331190
PIA-POT Jani Pečnik s.p., Tominškova ulica 3, Nazarje, digitalno tahografsko kartico, št. 003488187 (na
ime David Obojnik, Planina 12, 3333 Ljubno ob Savinji).
gnx‑331148
PIA-POT Jani Pečnik s.p., Tominškova ulica 3, Nazarje, digitalno tahografsko kartico, št. 001943235 (na
ime Miha Nareks, Savina 35, 3333 Ljubno ob Savinji).
gnw‑331149
SPIDI, d.o.o., Koprska ulica 2, Maribor, licenco, za
vozilo renault trafic, registrska številka GO OPTI 22, številka šasije VF1JLR1BSCY463053. gne‑331192
Vukelič Iztok, Kidričevo naselje 10, Postojna, NPK
spričevala, izdajatelj Center za poslovno usposabljanje,
Ljubljana, izdano 18. 6. 2004, številka 104-8400.002.4.1.
gnd‑331193
Zukić Milomir, Cesta španskih borcev 55B, Ljubljana, licence, št. 618653, izdajatelj Ministrstvo za promet,
izdano leta 2005. gnq‑331188
Živko Anja, Cesta VII 4, Velenje, študentsko izkaznico, št. 18000473, izdala Filozofska fakulteta. gnd‑331147
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