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Javni razpisi
Št. 8017-6/2013-5

Ob-3671/13
Spremembe

V javnem razpisu za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 55
z dne 28. 6. 2013, spremembe in dopolnitve 67/2013,
s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada, se
vključijo naslednje spremembe:
– V 3. poglavju »Rok in način prijave« se 1. točka
glasi:
Rok za oddajo prijav je 16. 12. 2013.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 354-17/2013

Ob-3707/13
Spremembe

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08 in 3/13) in Odloka o proračunu
Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/12,
7/13 in 44/13) Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice objavlja spremembo javnega razpisa za
sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 63/13
z dne 26. 7. 2013.
Prva alineja točke III. 2. Javnega razpisa za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne
vode, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 63/13 z dne
26. 7. 2013 se spremeni tako, da se glasi:
»– za sofinanciranje upravičenih stroškov je pogoj,
da se objekt nahaja na območju Občine Brežice,«
Peta alineja točke III. 2. se spremeni tako, da se
glasi:
»– v primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 54/10, 87/11 in
104/11) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo,«
Točka III. 3. se spremeni tako, da se glasi:
»3. Delež sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov investicije. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem
sredstva sorazmerno (linearno) znižala.«
Prvi stavek točke III. 4. se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 10.
2012 do oddaje vlog oziroma do 25. 10. 2013 in se jih
izkazuje s kopijami računov.«

Točka IV. se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2013, pod proračunsko postavko 7971 sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
(MKČN), in sicer v višini 50.000,00 EUR.«
Točka V. 5. se spremeni tako, da se glasi:
»5. Računi o nakupu male čistilne naprave in njeni
vgradnji ter potrdila o plačilu. V primeru, da je prijavitelj
z izvajalcem oziroma dobaviteljem sklenil dogovor o odloženem plačilu ali plačilu na obroke mora prijavitelj dostaviti tudi ustrezno listino, na podlagi katere bo mogoče dodeljena sredstva nakazati neposredno dobavitelju
oziroma izvajalcu.«
V točki VII. se na koncu četrtega odstavka doda nov
stavek, ki se glasi:
»V okviru postopka ocenjevanja vlog bo komisija
opravila tudi ogled vgrajene male komunalne čistilne
naprave na terenu.«
V točki VII. se besedilo sedmega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Nakazilo sredstev se izvrši v letu 2013.«
V točki IX. se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Dodatne informacije posreduje Dejan Rostohar,
tel. 07/620-55-62, e-mail: dejan.rostohar@brezice.si,
v času uradnih ur.«
Občina Brežice
Št. 8017-2/2013-17

Ob-3670/13
Zaprtje razpisa

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dnem 20. 9. 2013 objavlja zaprtje Javnega
razpisa za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko
pridelavo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55
z dne 28. 6. 2013.
Vse vloge, ki bodo prispele na 2., zadnji rok (30. 9.
2013) oziroma po njem, bo sklad zavrgel.
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni
razvoj in razvoj podeželja
Št. 6316-7/2013-8

Ob-3730/13
Popravek

V Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/13 z dne
6. 9. 2013, pod številko objave Ob-3576/13, se spre-
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meni 3., 6.3., 8.b. in 9. točka razpisa, in sicer v na
slednjem:
Točka 3.:
Spremeni se okvirna vrednost sredstev javnega
razpisa, ki znaša predvidoma 2.188.813,64 EUR.
Točka 6.3.:
V tretjem odstavku se v prvi vrstici za besedo »sklenjene« črta beseda »enoletne«.
Točka 8.b.:
Spremeni se rok za oddajo prijav v elektronski in
pisni obliki, in sicer do 1. 10. 2013.
Točka 9.:
Spremeni se predviden datum za odpiranje prijav,
in sicer na 3. 10. 2013.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Št. 3613-8/2013-11

Ob-3731/13
Popravek

V Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu
2013 in 2014, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
73/13 z dne 6. 9. 2013, pod številko objave Ob-3577/13,
se spremeni 2., 3., 5., 8.b. in 9. točka razpisa, in sicer
v naslednjem:
Točka 2.:
Spremeni se zadnji stavek: Sofinanciranih bo okvirno do 17 poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij.
Točka 3.:
Spremeni se okvirna vrednost sredstev javnega
razpisa, ki znaša predvidoma 158.580,74 EUR.
Točka 5.:
V osmi alinei 5. točke se črta besedilo: » izjema
velja za prijavitelje iz točke 6.5. tega javnega razpisa;«.
Točka 8.b.:
Spremeni se rok za oddajo prijav v elektronski in
pisni obliki, in sicer do 1. 10. 2013.
Točka 9.:
Spremeni se predviden datum za odpiranje prijav,
in sicer na 4. 10. 2013.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Št. 2334-13-0004

Ob-3668/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Repub
like Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
objavlja na podlagi četrtega odstavka 42. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04
in 61/06 – ZDru-1) v povezavi s 3. členom Pravilnika
o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po
odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni
list RS, št. 77/08)
javni razpis
za izbiro organizacij, ki se jim podeli javno
pooblastilo za izvajanje usposabljanja in
preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike
za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za
turistični obisk
I. Predmet javnega razpisa
Ogledovanje odprte jame izvajajo v skladu z določili
42. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list
RS, št. 2/04 in 61/06 – ZDru-1; v nadaljnjem besedilu:
ZVPJ) jamski vodniki, ki so za vodenje po odprtih jamah
posebej usposobljeni. Usposabljanje za jamske vodnike
in preverjanje usposobljenosti izvajajo kot javno pooblastilo pooblaščene organizacije na podlagi programov

usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske
vodnike, ločeno za vodenje po odprtih jamah, ki so
urejene za turistični obisk, in po odprtih jamah, ki niso
urejene za turistični obisk. V skladu s četrtim odstavkom
42. člena ZVPJ javni natečaj za izbiro usposobljenih organizacij izvede ministrstvo.
Predmet razpisa je izbira usposobljenih organizacij,
ki se jim podeli javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike
za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični
obisk.
Pravna podlaga za izvajanje navedene naloge so
drugi, četrti in peti odstavek 42. člena ZVPJ v povezavi s 3. členom Pravilnika o usposobljenosti za jamske
vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za
turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08).
II. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Upravičenci do podelitve javnega pooblastila izvajanja usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za
jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk so organizacije, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da razpolagajo s predavatelji, ki imajo za posamezne vsebine programa usposabljanja in preverjanja
usposobljenosti za jamske vodnike (v nadaljnjem besedilu: program) izkazane ustrezne reference, in sicer
najmanj pet objav strokovnih razprav ali najmanj deset
let izkušenj s področja dela, kar se dokazuje z dokazilom ali izjavo o zagotovitvi predavateljev, dokazilom ali
izjavo organizacije, v kateri(-h) so pridobili zahtevane
desetletne izkušnje in s fotokopijo objav strokovnih razprav s področja vsebin v skladu s programom, ki zajema
zlasti vsebine s področij:
– varstva jam,
– speleologije in speleobiologije s poudarkom na
krasoslovju,
– zgodovine in organiziranosti jamarstva,
– poznavanja jam v Sloveniji in v svetu,
– didaktike, pedagogike in psihologije (interpretacija
jam kot naravnih vrednot),
– vsebin za pridobitev znanja in veščin za zagotovitev jamam neškodljivega obiskovanja, varnosti obiskovalcev ter ustreznega ukrepanja v primeru nesreče,
– da razpolagajo z ustreznim učnim prostorom,
opremljenim z avdiovizualnimi pripomočki (npr. računalnik in projektor), kar se dokazuje z izjavo o razpolaganju
z ustreznim prostorom in opremo,
– da razpolagajo z atestirano in varno jamarsko
opremo za izvajanje praktičnega dela usposabljanja,
kar se dokazuje z izjavo o razpolaganju s to opremo, ki
vključuje seznam te opreme.
Prosilci morajo vložiti vloge na razpisnih obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami in dokazili. Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev
iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
III. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega
razpisa na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje: htpp://www.arso.si, na Agenciji Republike
Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, v sobi
P09, vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro
in vsako sredo med 14. in 16. uro ali na elektronskem
naslovu: gp.arso@gov.si.
Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je
mogoče dobiti na Agenciji Republike Slovenije za okolje,
Sektor za ohranjanje narave. Kontaktna oseba je Urška Mavri, ki je dosegljiva v ponedeljek, sredo in petek
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od 10. do 11. ure, v sredo pa tudi od 14. do 15. ure na
tel. 01/280-40-06.
IV. Rok in način prijave
Vloge je treba poslati po pošti na naslov Agencija
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljub
ljana, ali jih osebno vložiti v vložišču Agencije Republike
Slovenije za okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na naslov Agencija
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljub
ljana prispela do 30. 10. 2013 do 14. ure, ne glede na
način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah, označene z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj
– vloga za javni razpis za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje
po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk«. Na
ovojnici morata biti navedena tudi ime in točen naslov
vlagatelja.
V. Obravnavanje vlog in postopek izbora
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo javno in bo
opravljeno dne 4. novembra 2013 ob 11. uri na Agenciji RS za okolje, v sobi 103, na lokaciji Vojkova 52,
1000 Ljubljana. Prispele vloge bo pregledala in ocenila
strokovna komisija, ki jo je imenoval generalni direktor
Agencije Republike Slovenije za okolje.
Prepozno prispele in nepravilno označene vloge
bodo neodprte vrnjene prosilcem. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 5 dni od
prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, ali jih
bodo neustrezno dopolnili, bodo zavržene.
VI. Obvestilo o izidu javnega razpisa: o podelitvi
javnega pooblastila bo na podlagi predloga komisije najkasneje do dne 30. 11. 2013 z odločbo odločil minister
za kmetijstvo in okolje.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Agencija RS za okolje
Št. 3310-26/2013/1

Ob-3685/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22,
1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11, 80/12 in 69/13;
v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20.
decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES
pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje
(UL L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja
javni razpis
za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode
zaradi požara ali strele
na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja
ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega
škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih
objektih, nastalo zaradi požara ali strele.

Razpisana sredstva

Okvirna višina nepovratnih sredstev za ukrep Finančna pomoč za nadomestilo
škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013, znaša
do 15.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Programi
podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: MKO).
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Vrsta javnega razpisa

Odprti.

Objava in zaključek razpisa

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Cilj ukrepa

Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Informacije o razpisu

INFO točka Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: ARSKTRP), tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do
15. ure in petek od 7.30. do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po
elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
I. Predmet javnega razpisa
1. Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe
je predmet javnega razpisa dodelitev finančne pomoči
za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega
dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko povračilo škode ni določeno s predpisi, ki urejajo odpravo posledic
naravnih nesreč, ko gre za škodo na kmetijskih objektih,
nastalo zaradi požara ali strele.
2. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep
I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu, znaša do
15.000 EUR.
3. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538
– Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na MKO.
II. Vlagatelji
1. Skladno s prvim odstavkom 3. člena Uredbe so
vlagatelji kmetijska gospodarstva v skladu z Zakonom
o kmetijstvu (Uradni list RS, 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljnjem besedilu ZKme-1) in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1535/07/ES, ter
kandidirajo za pridobitev sredstev.
2. Skladno s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe se
pomoč ne dodeli kmetijskim gospodarstvom, ki so podjetja v težavah. Vlagatelji k vlogi na ta javni razpis priložijo
izjavo, da kmetijsko gospodarstvo ni podjetje v težavah.
III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Skladno s 7. členom Uredbe morajo vlagatelji
za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa
izpolnjevati naslednje pogoje:
– na dan oddaje vloge morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev;
– oddati morajo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske
politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem
koledarskem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati,
se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega
leta;
– če je vlagatelj kmetija, mora biti nosilec ali član
kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet;
– če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: s.p.) mora biti
nosilec tega kmetijskega gospodarstva zaposlen v podjetju, ki je registrirano za opravljanje primarne kmetijske
dejavnosti;
– vlagatelji imajo glede na vrsto zavarovanj upravičene šifre: 007, 051, 052, 060, 064, 065, ki jih določata predpisa, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje;
– vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica;
– škodni dogodek je moral nastati največ 12 mesecev pred oddajo vloge;
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– dohodek nosilca kmetijskega gospodarstva ne
sme presegati minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno
plačo;
– določba prejšnje alinee se ne uporablja, če je
vlagatelj planina ali skupni pašnik;
– na dan vložitve vloge kmetijsko gospodarstvo ne
sme biti v težavah, kot to določajo Smernice Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2);
– objekt, na katerem je nastala škoda, je moral biti
ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer
požara oziroma strele;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen primarni kmetijski
pridelavi kmetijskih proizvodov, kot to opredeljuje drugi
odstavek 2. člena Uredbe 1535/07/ES;
– minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po tem ukrepu,
je 5.000 EUR.
IV. Splošne določbe
1. Skladno s 34. členom Uredbe mora upravičenec
omogočiti dostop do dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem ARSKTRP, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom.
V. Omejitve
1. Skladno z drugim odstavkom 33. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen,
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
2. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena Uredbe se
sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež kmetije mora biti na ozemlju Republike Slovenije, kjer je moral nastati tudi škodni dogodek.
VI. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
1. Skladno s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se
sredstva dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz
druge točke tega poglavja, v skladu z višino ocenjene
škode.
2. Skladno z drugim odstavkom 8. člena Uredbe
znaša višina nepovratnih sredstev, za delno nadomestilo
škode po tem ukrepu:
– 7.500 EUR: nad vključno 65.000 EUR ocenjene
škode;
– 6.500 EUR: od vključno 55.000 do 65.000 EUR
ocenjene škode;
– 5.500 EUR: od vključno 45.000 do 55.000 EUR
ocenjene škode;
– 4.500 EUR: od vključno 35.000 do 45.000 EUR
ocenjene škode;
– 3.500 EUR: od vključno 25.000 do 35.000 EUR
ocenjene škode;
– 2.500 EUR: od vključno 15.000 do 25.000 EUR
ocenjene škode;
– 1.500 EUR: od vključno 5.000 do 15.000 EUR
ocenjene škode.
3. Skladno s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe
lahko isti upravičenec pridobi podporo po tem ukrepu le
enkrat v treh letih.
4. Skladno s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe
višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek ne sme
presegati dejanske škode.
5. Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode
zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu
v letu 2013, se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo
1535/07/ES.
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6. Skladno z drugim odstavkom 4. člena Uredbe skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena in izplačana istemu upravičencu, ne sme presegati
7.500 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči
de minimis v kmetijstvu ali zastavljene cilje.
7. Skladno s prvim odstavkom 4. člena Uredbe se
poleg pomoči de minimis, v zvezi z istimi upravičenimi
stroški, ne sme dodeliti še državna pomoč, kolikor bi
takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi
presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine
vsakega primera v predpisih Unije.
8. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo
na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
VII. Vsebina vloge
1. Skladno s prvim in tretjim odstavkom 29. člena
Uredbe se vloga za dodelitev nepovratnih sredstev vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni
strani ARSKTRP in MKO. Sestavni deli vloge morajo biti
speti in oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega
števila vloženih strani ter v mapah, priložen pa jim mora
biti natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, ime, priimek (naziv podjetja) in
naslov vlagatelja (podjetja), ter oznaka javnega razpisa,
na katerega se vlagatelj prijavlja: »Javni razpis za Ukrep
I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara
ali strele na kmetijskem gospodarstvu«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne
obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih kuvertah.
2. Skladno s 30. členom ZKme-1 se vloga, ki ni
vložena v pisni obliki in na obrazcu, ki je dostopen na
spletni strani ARSKTRP in MKO zavrže. Vloga mora biti
izdelana v skladu z zahtevami prijavnega obrazca in
tega javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi
prilogami in dokazili.
3. Prijavni obrazec in informacije v zvezi
z javnim razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do
15. ure in petek od 7.30. do 14. ure. Vprašanja se
lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov:
aktrp@gov.si.
4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški
bremenijo upravičenca.
VIII. Rok in način prijave
1. Skladno s prvim in drugim odstavkom 29. člena
Uredbe je vlogo za javni razpis potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali jo
oddati na vložišču ARSKTRP.
2. Skladno s tretjim odstavkom 28. člena Uredbe
začne rok za oddajo vlog teči peti dan po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.
3. Skladno s prvim odstavkom 28. člena Uredbe se
sredstva dodelijo z odprtim javnim razpisom v skladu
z ZKme-1. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev
izvede ARSKTRP.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
1. Postopek za pridobitev sredstev je določen
v 29. 30. in 31. členu Uredbe.
2. Skladno s prvim odstavkom 35. člena Uredbe
mora ARSKTRP še pred odobritvijo pomoči predhodno
preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de
minimis za kmetijstvo, ki jo vodi MKO.
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3. Skladno z drugim odstavkom 35. člena Uredbe
mora ARSKTRP v roku petnajst dni po dodelitvi pomoči
de minimis poročati o izplačilu pomoči MKO na obrazcu
in na način, ki ga MKO objavi na svojih spletnih straneh.
4. Vloge, oddane pred rokom za oddajo vlog, se
s sklepom zavržejo.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 3310-26/2013/1

Ob-3714/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22,
1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11, 80/12 in 69/13;
v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri
pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje
(UL L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja
javni razpis
za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode
zaradi požara ali strele
na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega
položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na
kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi
požara ali strele.

Razpisana sredstva

Okvirna višina nepovratnih sredstev za ukrep Finančna pomoč za nadomestilo
škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013, znaša do
15.000 €. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Programi podpor za
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na Ministrstvu za kmetijstvo in
okolje (v nadaljnjem besedilu: MKO).

Vrsta javnega razpisa

Odprti

Objava in zaključek
razpisa

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Cilj ukrepa

Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Informacije o razpisu

INFO točka Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: ARSKTRP), tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do
15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po
elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
I. Predmet javnega razpisa,
1. Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe
je predmet javnega razpisa dodelitev finančne pomoči
za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega
dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko povračilo škode ni določeno s predpisi, ki urejajo odpravo posledic
naravnih nesreč, ko gre za škodo na kmetijskih objektih,
nastalo zaradi požara ali strele.
2. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep I:
Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali
strele na kmetijskem gospodarstvu, znaša do 15.000 €.
3. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538
– Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na MKO.
II. Vlagatelji
1. Skladno s prvim odstavkom 3. člena Uredbe so
vlagatelji kmetijska gospodarstva v skladu z Zakonom
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o kmetijstvu (Uradni list RS, 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1535/07/ES, ter
kandidirajo za pridobitev sredstev.
2. Skladno s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe se
pomoč ne dodeli kmetijskim gospodarstvom, ki so podjetja v težavah. Vlagatelji k vlogi na ta javni razpis priložijo
izjavo, da kmetijsko gospodarstvo ni podjetje v težavah.
III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Skladno s 7. členom Uredbe morajo vlagatelji
za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa
izpolnjevati naslednje pogoje:
– na dan oddaje vloge morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev;
– oddati morajo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske
politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se
upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
– če je vlagatelj kmetija, mora biti nosilec ali član
kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet;
– če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: s.p.), mora biti
nosilec tega kmetijskega gospodarstva zaposlen v podjetju, ki je registrirano za opravljanje primarne kmetijske
dejavnosti;
– vlagatelji imajo glede na vrsto zavarovanj upravičene šifre: 007, 051, 052, 060, 064, 065, ki jih določata predpisa, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje;
– vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica;
– škodni dogodek je moral nastati največ 12 mesecev pred oddajo vloge;
– dohodek nosilca kmetijskega gospodarstva ne
sme presegati minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno
plačo;
– določba prejšnje alinee se ne uporablja, če je
vlagatelj planina ali skupni pašnik;
– na dan vložitve vloge kmetijsko gospodarstvo ne
sme biti v težavah, kot to določajo Smernice Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2);
– objekt, na katerem je nastala škoda, je moral biti
ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer
požara oziroma strele;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen primarni kmetijski
pridelavi kmetijskih proizvodov, kot to opredeljuje drugi
odstavek 2. člena Uredbe 1535/07/ES;
– minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po tem ukrepu,
je 5.000 €.
IV. Splošne določbe
1. Skladno s 34. členom Uredbe mora upravičenec
omogočiti dostop do dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem ARSKTRP, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom.
V. Omejitve
1. Skladno z drugim odstavkom 33. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen,
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
2. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena Uredbe se
sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Republi-
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ke Slovenije. Sedež kmetije mora biti na ozemlju Republike Slovenije, kjer je moral nastati tudi škodni dogodek.
VI. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
1. Skladno z prvim odstavkom 8. člena Uredbe se
sredstva dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz
druge točke tega poglavja, v skladu z višino ocenjene
škode.
2. Skladno z drugim odstavkom 8. člena Uredbe
znaša višina nepovratnih sredstev, za delno nadomestilo
škode po tem ukrepu:
– 7500 €: nad vključno 65 000 € ocenjene škode;
– 6500 €: od vključno 55 000 do 65 000 € ocenjene
škode;
– 5500 €: od vključno 45 000 do 55 000 € ocenjene
škode;
– 4500 €: od vključno 35 000 do 45 000 € ocenjene
škode;
– 3500 €: od vključno 25 000 do 35 000 € ocenjene
škode;
– 2500 €: od vključno 15 000 do 25 000 € ocenjene
škode;
– 1500 €: od vključno 5000 do 15 000 € ocenjene
škode.
3. Skladno s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe
lahko isti upravičenec pridobi podporo po tem ukrepu le
enkrat v treh letih.
4. Skladno s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe
višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek ne sme
presegati dejanske škode.
5. Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode
zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu
v letu 2013, se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo
1535/07/ES.
6. Skladno z drugim odstavkom 4. člena Uredbe
skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena in izplačana istemu upravičencu, ne sme presegati 7.500 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja
meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis
v kmetijstvu ali zastavljene cilje.
7. Skladno s prvim odstavkom 4. člena Uredbe se
poleg pomoči de minimis, v zvezi z istimi upravičenimi
stroški, ne sme dodeliti še državna pomoč, kolikor bi
takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi
presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine
vsakega primera v predpisih Unije.
8. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo
na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
VII. Vsebina vloge
1. Skladno s prvim in tretjim odstavkom 29. člena
Uredbe se vloga za dodelitev nepovratnih sredstev vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni
strani ARSKTRP in MKO. Sestavni deli vloge morajo biti
speti in oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega
števila vloženih strani ter v mapah, priložen pa jim mora
biti natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, ime, priimek (naziv podjetja) in
naslov vlagatelja (podjetja), ter oznaka javnega razpisa,
na katerega se vlagatelj prijavlja: »Javni razpis za Ukrep
I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara
ali strele na kmetijskem gospodarstvu«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne
obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih kuvertah.
2. Skladno s 30. členom ZKme-1 se vloga, ki ni
vložena v pisni obliki in na obrazcu, ki je dostopen na
spletni strani ARSKTRP in MKO zavrže. Vloga mora biti
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izdelana v skladu z zahtevami prijavnega obrazca in
tega javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi
prilogami in dokazili.
3. Prijavni obrazec in informacije v zvezi
z javnim razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30
do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se
lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov:
aktrp@gov.si.
4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški
bremenijo upravičenca.
VIII. Rok in način prijave
1. Skladno s prvim in drugim odstavkom 29. člena
Uredbe je vlogo za javni razpis potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali jo
oddati na vložišču ARSKTRP.
2. Skladno s tretjim odstavkom 28. člena Uredbe
začne rok za oddajo vlog teči peti dan po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.
3. Skladno s prvim odstavkom 28. člena Uredbe se
sredstva dodelijo z odprtim javnim razpisom v skladu
z ZKme-1. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev
izvede ARSKTRP.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
1. Postopek za pridobitev sredstev je določen v 29.,
30. in 31. členu Uredbe.
2. Skladno s prvim odstavkom 35. člena Uredbe
mora ARSKTRP še pred odobritvijo pomoči predhodno
preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de
minimis za kmetijstvo, ki jo vodi MKO.
3. Skladno z drugim odstavkom 35. člena Uredbe
mora ARSKTRP v roku petnajst dni po dodelitvi pomoči
de minimis poročati o izplačilu pomoči MKO na obrazcu
in na način, ki ga MKO objavi na svojih spletnih straneh.
4. Vloge, oddane pred rokom za oddajo vlog, se
s sklepom zavržejo.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 430-209/2013/41

Ob-3656/13

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programa oziroma izid javnega razpisa, št. 430-209/2013,
za izvedbo programa Pomoč pri integraciji za osebe
z mednarodno zaščito, objavljenega v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 32/13, pod objavo Ob-2296/13,
z dne 19. 4. 2013, in na spletni strani Ministrstva za
notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je osebam z mednarodno zaščito, zlasti v prvih treh
letih od pridobitve statusa, zagotoviti program pomoči,
s katerim bo omogočena holistična obravnava. Program predvideva tako operativno pomoč pri reševanju
življenjskih situacij, učno pomoč in programe socialne
vključenosti občutljivih skupin oseb z mednarodno zaščito.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost
izbranega programa: za izvajanje programa po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Društvo
odnos, Domžale, v vrednosti 124.859,00 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sredstva za izvedbo predmetnega programa so zagotovljena
iz sredstev Evropskega sklada za begunce – LP 2013 in
sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-3679/13
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 – UPB1, 63/13), 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 področju vzorčnih prevodov
v tuje jezike in prevodov v tuje jezike za leto 2013 (v
nadaljevanju: JR9–PVP–2013).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči
z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS, dne 20. 9.
2013, in se izteče dne 21. 10. 2013.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 98/13
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Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne
ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim
načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 9. 7. 2013, ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09
in 102/12; v nadaljevanju: SPP), Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za državljane Zahodnega Balkana
za dveletni program mednarodne mature
za leto 2013 (162. JR)
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja dijakov, ki so državljani
držav Zahodnega Balkana, in sicer Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike
Makedonije in Republike Srbije, po programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji za šolski leti 2013/2014
in 2014/2015 do mature.
2. Vrednost javnega razpisa in višina štipendije
Vrednost javnega razpisa znaša skupno
140.000,00 EUR. Za posamezno šolsko leto je lahko skupna višina odobrenih sredstev največ 70.000,00 EUR.
Štipendija za posamezno šolsko leto se dodeli:
1. za bivanje in prehrano v dijaškem domu za
10 mesecev, v višini dejanske vrednosti teh stroškov;
2. za šolnino, če dijak ni oproščen plačila šolnine
na podlagi meddržavnega sporazuma, do največ polne
letne šolnine;
3. za dodatne stroške izobraževanja za 10 mesecev, največ do 100 EUR mesečno za dijaka.
Postavke iz prejšnjega odstavka se dodelijo po
vrstnem redu od prve do zadnje, glede na razpoložljivost sredstev tako, da se štipendijo po naslednji točki
dodeli le, če so glede na že dodeljene zneske za posamezno šolsko leto še na voljo sredstva. Če sredstev
ni dovolj za dodelitev polnih zneskov po posamezni
točki, se ti dodelijo v enakih deležih med upravičene
dijake do višine razpoložljivih sredstev za posamezno
šolsko leto.
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Za dijake, ki prihajajo iz držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume,
na podlagi katerih se lahko ti dijaki izobražujejo pod
enakimi pogoji kot slovenski dijaki, prijavitelj ne more
uveljavljati štipendije za šolnino.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo izobraževalne
ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo
program mednarodne mature (v nadaljevanju: prijavitelj), za pridobitev štipendij za dijake držav Zahodnega
Balkana, ki se bodo v Sloveniji v šolskem letu 2013/2014
vključili v prvi, v naslednjem šolskem letu pa v drugi letnik programa mednarodne mature.
Dijak, ki ga prijavi prijavitelj, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan ene izmed držav Zahodnega Balkana, kot jih določa prvi odstavek 1. točke tega javnega
razpisa, in ima v tej državi stalno prebivališče ter hkrati
ni državljan Republike Slovenije,
– je drugi letnik gimnazijskega ali drugega primerljivega programa, ki ga je obiskoval v tujini, zaključil
z odličnim oziroma drugim primerljivim šolskim uspehom
glede na način ocenjevanja v državi, kjer je ta letnik
zaključil,
– je v šolskem letu 2013/2014 prvič redno vpisan
v prvi letnik programa priprav na mednarodno maturo in
s tem v tretji letnik gimnazijskega programa z namenom
zaključka programa mednarodne mature v dveh šolskih
letih z opravljeno mednarodno maturo,
– bo v času trajanja programa iz prejšnje alineje
bival v dijaškem domu v Republiki Sloveniji,
– v Republiko Slovenijo ne prihaja na študijsko izmenjavo in hkrati ne bo vpisan na izobraževalni program
v tujini,
– njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo
ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Republiki Sloveniji,
– v času izobraževanja, ki je predmet prijave, ne
bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje oziroma v Republiki Sloveniji ne bo prejemal
štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih,
– v času izobraževanja, ki je predmet štipendiranja,
bo imel veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena izobraževanja,
– v času izobraževanja, ki je predmet štipendiranja,
ne bo zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji
oziroma ne bo prijavljen na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb.
Pogoje iz prejšnjega odstavka mora dijak izpolnjevati celoten čas izobraževanja, ki je predmet sofinanciranja.
4. Dokumentacija
Prijavitelj mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za vsakega za
štipendiranje prijavljenega dijaka:
– potrdilo o dijakovem državljanstvu in stalnem prebivališču, izdano s strani pristojne ustanove, ali fotokopijo veljavnega potnega lista, na podlagi katerih bo sklad
ugotavljal državljanstvo in stalno prebivališče dijaka;
– spričevalo 2. letnika srednješolskega izobraževanja;
– potrdilo, ki ga izda dijaški dom v Republiki Sloveniji, o višini stroškov bivanja v dijaškem domu v šolskem
letu 2013/2014;
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– potrdilo, ki ga izda ministrstvo, pristojno za izobraževanje, o višini šolnine za posameznega dijaka v programu mednarodne mature za šolsko leto 2013/2014;
– originalno potrdilo o vpisu v 1. letnik programa
mednarodne mature oziroma 3. letnik gimnazije v šolskem letu 2013/2014;
– lastnoročno podpisani izjavi obeh staršev ali zakonitih zastopnikov dijaka, da nimata ne začasnega ne
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma nista diplomatska ali konzularna predstavnika tujih držav
v Sloveniji. Izjava mora biti oddana na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije;
– lastnoročno podpisano izjavo dijaka ali, če je dijak
mladoletna oseba, izjavo njegovega starša oziroma zakonitega zastopnika, s katero soglaša, da prijavitelj tega
dijaka prijavi na javni razpis za pridobitev sredstev za
štipendiranje njegovega izobraževanja. Izjava mora biti
oddana na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
Vsi dokumenti, razen dokazil iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka ter dokazila iz zadnje alineje
prejšnjega odstavka, kolikor bo prijavitelj namesto izjave predložil kopijo dovoljenja za prebivanje, morajo biti
originali oziroma overjeni prepisi. Originalov in overjenih
prepisov sklad ne vrača.
5. Izbirni postopek
Med prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za štipendiranje izbrani največ 3 prijavitelji, za skupno največ 10 dijakov. Vloge
prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega
razpisa, bodo z odločbo zavrnjene.
Če bo skupno število prijavljenih dijakov, ki bodo
izpolnjevali pogoje javnega razpisa, presegalo z razpisom predpisano število dijakov, bo prijaviteljem štipendiranje dodeljeno za tistih 10 dijakov, ki so:
– v 2. letniku srednješolskega izobraževanja v matični državi dosegli višjo povprečno oceno, pri čemer se
vse zaključene ocene posameznih predmetov tega letnika pred izračunom pretvorijo v slovenski srednješolski
ocenjevalni sistem;
– v zadnjih dveh šolskih letih pred začetkom izobraževanja dosegli več izjemnih dosežkov.
Drugo razmejitveno merilo iz prejšnjega odstavka
se bo upoštevalo le, če po predhodnem merilu ne bo
možno dodeliti sredstev za 10 dijakov, pri čemer bo
sklad v primeru, da bo to merilo upošteval, prijavitelje
naknadno pozval k predložitvi dokazil. Za izkazovanje
in točkovanje izjemnih dosežkov se smiselno upoštevajo določbe 6. poglavja Pravilnika o Zoisovih štipendijah
(Uradni list RS, št. 51/08, 40/09 – ZŠtip-A, 45/09).
6. Obravnavanje vlog in štipendiranje
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad z izbranimi
prijavitelji sklene pogodbo o štipendiranju.
Pred podpisom pogodbe mora prijavitelj za dijake,
za katere so mu bila dodeljena sredstva za štipendiranje, predložiti izjavo o pridobljenem dovoljenju za
začasno prebivanje iz namena izobraževanja, veljavno
za šolsko leto 2013/2014 s številko in datumom izdaje
dovoljenja ali kopijo tega dovoljenja.
7. Pogodbene obveznosti in nakazilo sredstev
Pogodba o štipendiranju se izvršuje za posamezno
šolsko leto. Nakazilo sredstev za šolsko leto 2013/2014
se izvrši predvidoma v osmih dneh od sklenitve pogodbe
o štipendiranju.
Za šolsko leto 2014/2015 se višina štipendije za
posameznega dijaka določi skladno z 2. točko tega
javnega razpisa na podlagi vloge prijavitelja za nadaljevanje štipendiranja v šolskem letu 2014/2015, ki ji
mora predložiti naslednja dokazila:
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– potrdilo, ki ga izda dijaški dom v Republiki Sloveniji, o višini stroškov bivanja v dijaškem domu v šolskem
letu 2014/2015;
– potrdilo, ki ga izda ministrstvo, pristojno za izobraževanje, o višini šolnine za posameznega dijaka v programu mednarodne mature za šolsko leto 2014/2015;
– potrdilo o vpisu v 2. letnik programa priprave na
mednarodno maturo oziroma 4. letnik gimnazije v šolskem letu 2014/2015 za posameznega dijaka;
– izjavo o podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje iz namena izobraževanja, veljavno za šolsko
leto 2014/2015 s številko in datumom izdaje dovoljenja,
oziroma kopijo tega dovoljenja.
Nakazilo sredstev za šolsko leto 2014/2015 se izvrši v 8 dneh po predložitvi dokazil iz prejšnjega odstavka
in prejema podatkov iz uradnih evidenc za vse dijake
vseh prijaviteljev.
Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti izključno za
namen, za katerega jih je pridobil.
Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo programa
mednarodne mature ter skladu predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogodbenih določil v zvezi z napredovanjem dijakov v višji letnik v naslednjem šolskem
letu ter zaključkom izobraževanja z opravljeno mednarodno maturo v za to predpisanem roku. Prijavitelj
mora predložiti tudi končno poročilo o uspehu dijakov
na programu mednarodne mature in finančno poročilo
o porabi sredstev.
S pogodbo o štipendiranju se podrobneje uredijo
tudi druga določila pogodbenega razmerja.
8. Dostopnost dokumentacije in način prijave
Besedilo javnega razpisa, prijavnico in izjavo prijavitelji dobijo na spletni strani, www.sklad-kadri.si, ter na
naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9.
in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9.
in 14. uro.
9. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno in podpisano
prijavnico skupaj z dokazili, predložiti Javnemu skladu
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 162. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave
tega javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do
izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek,
11. oktober 2013.
Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme
najkasneje zadnji dan roka. Če prijavitelj pošlje prijavo
priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijave, vložene po poteku
prijavnega roka, bodo zavržene.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane
priloge. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave,
bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Vloge, ki jih prijavitelj
ne bo dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega
razpisa, bodo zavrnjene.
O odstopu od vloge mora prijavitelj pisno obvestiti
sklad.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani
sklada, www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa
v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Katji Cankar, e-pošta:
katja.cankar@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-93.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) ter določil Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013
(Uradni list RS, št. 64/13), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje varovanja kulturne dediščine
vrednot NOB v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa: predmet in namen
javnega razpisa je sofinanciranje izvajalca, ki bo pripravil predlog in postavitev turistične informativne infrastrukture na mestu, kjer je stala partizanska bolnišnica
Zalesje. Okvirna vrednost sredstev namenjenih sofinanciranju znaša 4.000,00 evrov. Sredstva se črpajo iz
proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013.
2. Pogoji in merila za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Ilirska Bistrica iz predhodnih
razpisov oziroma obveznosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da prijavljen program ni financiran iz drugih postavk proračuna Občine Ilirska Bistrica.
Prijavitelj lahko poda predlog za sofinanciranje celotne investicije ali predlog za sofinanciranje posamezne
faze investicije, kar mora biti v prijavi posebej navedeno.
Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 5. točki tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu z Merili in
kriteriji za vrednotenje, ki so objavljena v nadaljevanju
tega javnega razpisa.
3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec
OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-predlog ter podpisan in
žigosan vzorec pogodbe. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisni dokumentaciji.
Izbrani izvajalec, ki bo pridobil sredstva na tem
razpisu, je pri izvedbi sofinanciranega programa (na
vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter
informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja v skladu
s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili Občine Ilirska Bistrica.
4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov
V nadaljevanju so predstavljena merila in kriteriji, ki
so podlaga za izbor izvajalca, ki bo pripravil predlog in
izvedel postavitev turistične informativne infrastrukture
na mestu, kjer je stala partizanska bolnišnica Zalesje.
Podlaga za izbor najprimernejšega izvajalca je največje
število zbranih točk na podlagi točkovanja, ki je navedeno v nadaljevanju.
Merila in kriteriji za izbor izvajalca:
1. Delež predvidenega sofinanciranja investicije iz
proračuna Občine Ilirska Bistrica. Glede na predvideni
delež sofinanciranja občine v okviru vrednosti celotne
investicije je točkovanje sledeče:
– od 0 do 25 % proračunskih sredstev – 8 točk,
– od 25,1 do 50 % proračunskih sredstev – 6 točk,
– od 50,1 do 75 % proračunskih sredstev – 4 točk,
– od 75,1 do 100 % – 2 točki.
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2. Način in mesto postavitve turistične infrastrukture na mestu, kjer je stala partizanska bolnišnica Zalesje.
Glede na način in mesto postavitve turistične infrastrukture je točkovanje sledeče:
– postavitev makete bolnišnice oziroma razporeditve bolnišničnih objektov in obveščevalne table s podatki
in slikami o delovanju bolnišnice, opisom in slikami pomembnih ljudi, ki so delovali in se zdravili v njej, prikazom mesta nahajanja na zemljevidu, opisom namena
posameznih objektov ter opisom in prikazom dostopnih
poti – do 100 točk,
– postavitev obveščevalne table s podatki in slikami
o delovanju bolnišnice, opisom in slikami pomembnih
ljudi, ki so delovali in se zdravili v njej, prikazom mesta
nahajanja na zemljevidu, opisom namena posameznih
objektov ter opisom in prikazom dostopnih poti – do
50 točk.
3. Izvedba kulturne prireditve ob otvoritvi postavitve turistične infrastrukture. Če iz prijave prijavitelja
izhaja, da bo le-ta ob otvoritvi postavitve turistične infrastrukture pripravil kulturno prireditev, se jo ovrednoti
z dodatnimi 10 točkami.
4. Izvedba projekta v eni fazi do konca novembra
2013. Če namerava prijavitelj projekt izpeljati v eni fazi
do konca novembra 2013, se prijava ovrednoti z dodatnimi 10 točkami.
5. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele
najpozneje do 4. 10. 2013, do 10. ure, na naslov, Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni razpis Za sofinanciranje varovanja kulturne dediščine vrdnot NOB v letu 2013 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
zapečatene ovojnice mora biti označen naziv in naslov
pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene
prijavitelju.
6. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica: (www.ilirska-bistrica.si).
7. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav
Komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica
v roku 15 dni po zaključenem razpisu, odpre pravočasno
prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge izpolnjujejo
razpisne pogoje. O prejetih prijavah komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete prijave komisija s sklepom
zavrže. Prijavitelje, katerih prijave so nepopolne oziroma
nerazumljive, komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo
pomanjkljivosti. Če prijavitelj v roku pomanjkljivosti ne
odpravi, komisija s sklepom zavrže vlogo.
Popolne prijave komisija pregleda in ovrednoti
v skladu z Merili in kriteriji za vrednotenje programov
po javnem razpisu za sofinanciranje varovanja kulturne
dediščine vrednot NOB v letu 2013. Med vrednotenjem
prijav lahko komisija od prijaviteljev zahteva dodatne
informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja.
Komisija po ovrednotenju prijav pripravi predlog
izbora izvajalca. Na podlagi predloga komisije direktor
občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep
o izboru in dodelitvi sredstev, najkasneje v 30 dneh od
roka za oddajo prijav.
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Na sklep o razdelitvi sredstev je dovoljena pritožba
v roku 8 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan
Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Odločitev župana
je dokončna.
Oddaja prijave na razpis pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave
na razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih
in izplačanih denarnih sredstvih. Vsi podatki iz prijav so
informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih
podatkov), ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno
skrivnost.
8. Informacije in pojasnila: dodatne informacije in
pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/71-12-331, kontaktna oseba: Luka
Špilar ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-3654/13
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin (v nadaljevanju: koncedent), 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
javni razpis
za podelitev koncesije za gradnjo in obratovanje
žičniške napreve – vlečnice na smučišču Suše
pri Ponikvah
Naziv in sedež koncedenta: Občina Tolmin, Ulica
padlih borcev 2, Tolmin.
Predmet javnega razpisa: koncesija za gradnjo in
obratovanje žičniške naprave – vlečnice na smučišču
Suše pri Ponikvah.
Rok za prijavo na razpis: 30 dni od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
1. Povabilo k prijavi na javni razpis
Koncedent, Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
Tolmin, vabi vse zainteresirane subjekte, da se skladno
z javnim razpisom, objavljenim na spletni strani Občine
Tolmin 20. septembra 2013 in v Uradnem listu RS, ter
v skladu s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami prijavijo na javni razpis.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani koncedenta, tj. Občine Tolmin, in sicer na naslovu: http://www.tolmin.si/sl/.
Predmet javnega naročila je podelitev koncesije za
gradnjo in obratovanje žičniške naprave – vlečnice na
smučišču Suše pri Ponikvah.
Na podlagi javnega razpisa bo izbran samo en
subjekt, s katerim bo nato sklenjena koncesijska pogodba z izključno pravico graditi in obratovati vlečnico,
ki je predmet koncesije, za obdobje 40 let z možnostjo
podaljšanja. Prednost pri izbiri bo imel prijavitelj, ki bo
bolj poskrbel za širši razvoj območja, predvidenega za
izgradnjo žičnice in bo ponudil širši turistični program.
Prijavitelj mora svojo prijavo predložiti na naslov
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Prijava enega prijavitelja mora biti zapakirana v eni
ovojnici, z napisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj«. Prijavitelj lahko odda samo eno prijavo, lahko
pa do roka za oddajo prijave svojo vlogo spremeni ali
umakne, vendar mora biti na ovojnici prijave dodatno
označeno »Sprememba« ali »Umik«. V primeru umika
bo koncedent prijavo izločil iz postopka odpiranja in jo
neodprto vrnil prijavitelju. Po poteku roka za prijavo na
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razpis prijavitelj ne more več spremeniti oddane prijave,
je dopolniti ali nadomestiti z novo, koncedent pa je ne
sme prevzeti.
Prijavitelji lahko svoje prijave oddajo:
– s priporočeno pošto, na naslov Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, ali
– osebno, v glavni pisarni koncedenta, v pritličju
Občine Tolmin (Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin).
Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila na sedež
Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, ne
glede na način oddaje, dostavljena do 21. oktobra 2013,
do 14. ure.
Vse pravočasno oddane prijave bo pregledala
s strani koncedenta ustanovljena komisija, ki bo opravila
izbirni postopek in izbrala koncesionarja, ki bo v svoji prijavi izkazal najširši in najobsežnejši načrt za širši razvoj
območja, na katerem je predvidena izgradnja žičnice in
ki bo ponudil čim bolj pester turistični program. S tako
izbranim koncesionarjem bo koncedent sklenil izključno
koncesijsko pogodbo, kot je deloma že opredeljena
v Odloku o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniške
naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah, ki
ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji
dne 18. 6. 2013, in sicer za obdobje 40 let z možnostjo
podaljšanja.
Kontaktne osebe koncedenta so:
– za postopek izvedbe javnega razpisa: Ika Milkovič
Leban, tel. 05/381-95-32, faks 05/381-95-23, e-pošta:
ika.milkovic-leban@tolmin.si;
– za
tehnična
vprašanja:
Miran
Drole,
tel. 05/381-95-25, faks 05/381-95-23, e-pošta: miran.drole@tolmin.si.
2. Pogoji udeležbe na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni
v 8. členu Odloka o koncesiji za gradnjo in obratovanje
žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na
25. seji dne 18. 6. 2013, in sicer:
– da je registriran za opravljanje žičniške dejavnosti;
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje žičniške dejavnosti v skladu z Zakonom in Pravilnikom o žičniških napravah za prevoz
oseb in Pravilnikom o strokovnem usposabljanju osebja
za obratovanje žičniških naprav ali da ima sklenjene
pogodbe s temu primernimi subjekti;
– da ima vsa ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki so z zakonom predpisana;
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge
obvezne dajatve;
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije;
– da ima izdelane obratovalne dokumente za žičnico.
3. Pogoji koncesijskega razmerja in vsebina vloge
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena
koncesijska pogodba z vsebino, kot je delno že opredeljena v Odloku o koncesiji za gradnjo in obratovanje
žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na 25.
seji dne 18. 6. 2013. Lokacija žičnice mora biti v skladu
z Odločbo Oddelka za okolje in prostor Občine Tolmin,
št. 376-0001/2013 z dne 17. 5. 2013 na območju parc.
št. 1155/1, 1155/2, 1157 in 1148/1, vse k.o. 2245 Ponikve, in mora v dolžino meriti približno 250 metrov. Žičnica
mora biti zgrajena v skladu z lokacijsko informacijo za
navedeno območje ter v skladu z Zakonom in Pravilnikom o žičniških napravah za prevoz oseb ter Odlokom
o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniške naprave –
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vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah, ki ga je sprejel
Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 18. 6. 2013.
Pri tem mora vloga za prijavo na razpis vsebovati:
– navedbo točne lokacije vlečnice in njene zmogljivosti;
– način obratovanja vlečnice;
– podatke o obstoječi in predvideni opremljenosti
območja in gostoti poselitve območja v neposredni bližini lokacije vlečnice;
– podatke o dostopnosti do vlečnice in podatke
o ustreznem številu parkirnih mest ter vodenjem prometa na tem območju s priloženimi soglasji lastnikov
parcel;
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali
drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami
(zasneževanje in podobno);
– izračun usklajenosti kapacitete vlečnice s propustnostjo smučišča;
– vozni red vlečnice in obratovalni čas;
– podatke o morebitni ostali turistični ponudbi, organizaciji letnih dejavnosti ter podatke o urejanju ali širitvi
smučarskih prog;
– soglasja vseh lastnikov parcel, na katerih bo stala
vlečnica ter morebitni ostali pomožni objekti, vključno
s parkiriščem.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisana dokumentacija je poleg vsebine tega
javnega razpisa sestavljena iz lokacijske informacije
za parc. št. 1155/1, 1155/2, 1157 in 1148/1, vse k.o.
2245 Ponikve, Odločbe Oddelka za okolje in prostor,
št. 376-0001/2013, z dne 17. 5. 2013 o ugotovljeni zadostni potrebi po izgradnji žičniške naprave – vlečnice,
v izmeri cca 250 metrov na zgoraj navedenih parcelah
in Odloka o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniške
naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah, ki
ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji
dne 18. 6. 2013.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani koncedenta, tj. Občine Tolmin, in sicer na naslovu: http://www.tolmin.si/sl/.
Kontaktne osebe koncedenta so:
– za postopek izvedbe javnega razpisa: Ika Milkovič
Leban, tel. 05/381-95-32, faks 05/381-95-23, e-pošta:
ika.milkovic-leban@tolmin.si;
– za
tehnična
vprašanja:
Miran
Drole,
tel. 05/381-95-25, faks 05/381-95-23, e-pošta: miran.drole@tolmin.si
5. Merila izbire: prijavitelj mora izpolnjevati vse zgoraj navedene pogoje in oddati popolno vlogo, prednost
pri izbiri pa bo imel tisti prijavitelj, ki bo zagotovil večji
vpliv na razvoj območja ter ponudil širši turistični program.
6. Način oddaje prijave
Prijavo na javni razpis se predloži v zaprti ovojnici,
z navedbo Ne odpiraj – Prijava na javni razpis, naslovljeno na koncedenta, Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
Tolmin. Naročniku (vložišče) mora biti vročena (osebno
ali po pošti) do izteka roka (datum in ura), določenega
v objavi in povabilu k prijavi na razpis, sicer šteje za
nepravočasno. Vložišče naročnika na ovojnici označi
datum in točen čas prevzema ponudbe. Nepravočasna ponudba oziroma ponudba z nepravilno opremljeno
ovojnico bo izločena in zaprta vrnjena ponudniku.
Do izteka roka za oddajo je prijavo možno umakniti
in predložiti novo.
7. Pregled in presoja prijav ter izbira koncesionarja
Pri pregledu prijav se presojajo le tiste listine in
navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Gle-
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de predloženih listin in navedb (izjav) se od prijavitelja
lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila
o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.
Prijavo se izloči, če prijavitelj v roku, ki ga določi
koncedent, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih
dokazil, ali če ne dopolni formalno nepopolne prijave.
Prijavo se izloči, če prijavitelj ne izpolnjuje pogojev
za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije.
Prijavo se lahko izloči kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je prijavitelj samovoljno spremenil
kakšen dokument, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
Prijavo se izloči, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe.
Prijavo se izloči tudi v primeru če:
– prijava ne ustreza razpisnim pogojem,
– prijavitelj nima soglasji lastnikov zemljišč.
Koncedent ustanovi posebno komisijo, ki pregleda
in presodi vse prejete prijave ter v skladu z določenim
merilom izbire izbere koncesionarja, s katerim koncedent nato sklene koncesijsko pogodbo.
Izbrani prijavitelj je dolžan najkasneje v osmih dneh
po prejemu pogodbe v podpis koncedentu vrniti podpisano pogodbo, sicer koncedent lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Koncedentu je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s prijaviteljem, ki je uvrščen v evidenco poslovnih
subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, že sklenjene pogodbe s takšnim ponudnikom pa so nične.
8. Navodila za izdelavo prijave in vsebina prijave
Prijavna dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Listine se izpolni ter
podpiše in žigosa, kjer je to določeno. Zloži se jih po
spodnjem zaporedju. Navedbe v predloženih listinah
morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo
biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih
potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednje listine v vrstnem redu kot sledi:
1. podatki o gospodarskem subjektu (izpolnjen in
podpisan obrazec);
2. izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev (izpolnjen in podpisan obrazec);
3. dokazilo, da je oseba registrirana za opravljanje
žičniške dejavnosti;
4. izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev (izpolnjen in podpisan obrazec);
5. izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih
za izvajanje žičniško dejavnost (izpolnjen in podpisan
obrazec);
6. izjava o zagotovljenih kadrovskih zmogljivostih
ter organizacijski, kadrovski in tehnični usposobljenosti
za izvajanje žičniške dejavnosti (izpolnjen in podpisan
obrazec) ter dokazila o usposobljenosti kadra v skladu
s Pravilnikom o žičniških napravah za prevoz oseb;
7. dokazilo o dovoljenjih za izvajanje žičniške dejavnosti, kot jih določa zakonodaja;
8. fotokopijo izdelanih obratovalnih dokumentov za
vlečnico;
9. soglasja vseh lastnikov parcel, na katerih bo stala
vlečnica, ter morebitni ostali pomožni objekti, vključno
s parkiriščem;
10. elaborat projekta s sledečimi podatki:
– prikaz predvidene lokacije vlečnice na načrtu
z opisom njene zmogljivosti;
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– način obratovanja vlečnice;
– obstoječa in predvidena opremljenost območja in
gostota poselitve območja v neposredni bližini lokacije
vlečnice;
– dostopnost do vlečnice in podatki o ustreznem
številu parkirnih mest ter način vodenja prometa na tem
območju s priloženimi soglasji lastnikov parcel;
– način ureditve smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (zasneževanje in podobno);
– izračun usklajenosti kapacitete vlečnice s propustnostjo smučišča;
– vozni red vlečnice in obratovalni čas;
– morebitna ostala turistična ponudbi, organizacija
letnih dejavnosti ter predvidene ureditve ali širitve smučarskih prog.
11. izjava o pogojih razpisa (izpolnjen in podpisan
obrazec).
12. Kolikor prijavitelj ni registriran za opravljanje
žičniške dejavnosti, ni organizacijsko, kadrovsko in
tehnično usposobljen za izvajanje žičniške dejavnosti,
nima ustreznih dovoljenj za izvajanje dejavnosti, ki so
z zakonom predpisana ali nima izdelanih obratovalnih
dokumentov za vlečnico, mora najkasneje v 3 mesecih
po sklenitvi koncesijske pogodbe določiti osebo, ki bo
obratovala žičniško napravo in ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, katere prijavitelj ne izpolnjuje. V tem
primeru mora poleg zgoraj navedenih prilog, izjav in
dokazil prijavitelj vlogi priložiti tudi izjavo z vsebino tega
odstavka, s katero se zaveže v 3 mesecih po sklenitvi
koncesijske pogodbe določiti primerno osebo.
Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, si koncedent pridržuje pravico, da zahteva dodatna
(stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem
ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih sub
jektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.
Zgoraj navedeni obrazci niso objavljeni v Uradnem
listu RS, pač pa so dostopni na spletni strani, http://www.
tolmin.si/sl/, ali v fizični obliki na naslovu koncedenta.
Občina Tolmin
Ob-3655/13
Krajevna skupnost Vreme, Famlje 3, 6217 Vremski
Britof, ki jo zastopa predsednik Dušan Škrlj, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Pravilnikom o oddajanju
poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 50/10
in 93/11) in Odlokom o krajevnih skupnostih – Odlok
o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača (Primorske novice, Uradne objave, št. 9/1996, Uradni list RS,
št. 77/06 in 47/10) objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin-poslovnega prostora lokala
»Bar vreme« v najem z javnim zbiranjem ponudb
I. Predmet oddaje
Predmet najema je naslednji poslovni prostor:
– Lokal »Bar vreme«, na naslovu Famlje 3, 6217
Vremski Britof, prostor, v skupni izmeri 59,38 m2 poslovne površine. Prostor, ki je predmet tega razpisa, obsega
pokrito zaprto teraso, prostor s točilnim pultom, pomožnim prostorom za osebje, WC in klet. Prostor se nahaja
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na parcelah št. 243/2, 243/4 in 245 – vse k.o. Famlje, in
se oddaja z namembnostjo: prostori namenjeni profitni
dejavnosti (trgovine, frizerski salon, lokali vseh vrst in
ostalo, fitnesi in ostalo). Izklicna mesečna najemnina
znaša neto 165,85 €, za mesec september 2013.
Poslovni prostor se odda v najem za določen čas,
in sicer za največ dobo 5 let od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.
II. Dodatna pojasnila o predmetu najema
Prostor je opremljen s točilnim pultom, z vgrajenim hladilnikom, bojlerjem ter vso instalacijo. Lokal ima
pridobljeno uporabno dovoljenje. Z najemom poslovnega prostora se najemniku dovoli brezplačna souporaba parkirnih mest ob športnem igrišču poleg prostora,
ki je predmet tega razpisa. Morebitna vlaganja v prostor predstavljajo lastna vlaganja najemnika in se lahko
kompenzirajo z najemnino. Vrednost vlaganj se določi
s predračuni.
III. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje
podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec prijava z vsemi podatki,
– za pravne osebe: fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, v katerem je
ponudnik vpisan, ki ni starejši od 1 meseca, glede na
dan oddaje ponudb; za samostojne podjetnike: izpisek
iz uradne evidence v katerem je ponudnik vpisan, ki ni
starejši od 1 meseca, glede na dan oddaje ponudbe,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– dokazilo o vplačani varščini,
– podpisan vzorec pogodbe,
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2012,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON
1/SP s podatki in kazalniki za leto 2012.
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so v postopku registracije, v tem primeru priložijo samo potrdilo
o registraciji.
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
IV. Pogoji najema
Najemnina za najem poslovnega prostora vključuje
najem le-tega.
Izklicna mesečna najemnina v razpisnem postopku
je določena na podlagi 21., 22. in 26. člena Pravilnika
o oddajanju poslovnih prostorov v najem.
Ponudnik mora vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 2 izklicnih mesečnih najemnin na naslov: KS
Vreme, št. TRR. 01219-6450791313, odprt pri Banki
Slovenije, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino, na katero se varščina nanaša. Izbranemu ponudniku
se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo
vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri in sklenjeni pogodbi z najemnikom. V primeru, da izbrani najemnik odstopi
od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne
pogodbe, varščina zapade v korist KS Vreme.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti,
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja in drugi
stroški) so breme najemnika.
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Prostor, ki je predmet najema, ni zavarovan, najemnik je dolžan sam poskrbeti za ustrezno zavarovanje.
Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti
vinkulirane v korist KS Vreme.
V. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
Merila

1

Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja
od izhodiščne – vsakih
10 EUR = 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni
= 0 točk

3

Ponujena višina investicijskih
vlaganj v poslovni prostor
(merilo: 1 točka na 1000 EUR)

Možne
točke

do 3

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim
številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila
pogajanja.
VI. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Ponudbe morajo biti veljavne
do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VII. Rok in način predložitve prijav
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z razpisno
dokumentacijo (vključno s potrdilom o plačani varščini
za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »Ne
odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora »Bar
vreme«, na naslov Krajevna skupnost Vreme, Famlje 3,
6217 Vremski Britof, najpozneje v roku 15 dni od dneva
objave tega razpisa. Na ovojnici mora biti naveden naziv
in naslov ponudnika.
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo
ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
VIII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 18. dan
po objavi tega razpisa. Odpiranje bo potekalo ob 19. uri,
v prostorih KS Vreme, Famlje 3, 6217 Vremski Britof.
V primeru, da je 18. dan po objavi tega razpisa nedelja,
bo odpiranje potekalo naslednji prvi delovni dan. Prispele prijave bo obravnaval Svet Krajevne skupnosti Vreme.
IX. Izid razpisa
Svet KS Vreme izda sklep o izboru najemnika. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje
v roku treh tednov po poteku roka za oddajo ponudbe.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba takoj, ko bo potekel rok za pritožbe. Če izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo KS
Vreme sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena za določen
čas, in sicer za čas 5 let.
X. Drugi pogoji javnega razpisa
Krajevna skupnost Vreme si pridržuje pravico, da,
ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih
koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega
pooblastil nastopajo:
– ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli
lahko ustavi postopek oddaje nepremičnine in sklenitev
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina),
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– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu
ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila
dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje
ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja
prispelih ponudb.
XI. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav
dosegljiva na spletni strani Občine Divača, www.divaca.si. Zainteresirani ponudniki pa lahko dobijo dodatne
informacije po elektronski pošti na naslov: obcina@divaca.si oziroma po telefonu, vsak delovnik med 8. in
14. uro, na GSM številko 041/826-922 Dušan Škrlj, ali
031/817-676 Mirjam Frankovič Franetič.
Krajevna skupnost Vreme
Št. 671-12/2013-2

Ob-3694/13

Komisija Mestne občine Ljubljana za nagrade Marjana Rožanca na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08)
objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje
športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2013
Mestna občina Ljubljana razpisuje nagrade Marjana
Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana
za leto 2013.
Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo prostovoljni športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profesionalni delavci v športu in športni novinarji za izjemne
dosežke v preteklem letu (letu 2012) ali za delo v daljšem obdobju.
Podeljene bodo največ štiri nagrade.
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.
Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
– ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov
in telefonsko številko kandidatke oziroma kandidata za
nagrado,
– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.
Pobuda za podelitev nagrad mora biti poslana na
naslov: Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za nagrade Marjana Rožanca,
Staničeva 41, SI-1000 Ljubljana, do vključno 1. 11. 2013
v zaprti kuverti s pripisom »za razpis MR-Ne odpiraj«.
Slovesna podelitev bo 21. novembra 2013 v atriju
Mestnega muzeja.
Dodatne
informacije
lahko
dobite
na
tel. 08/200-39-04 Oddelka za šport Mestne občine Ljub
ljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 478-185/2013-48/03

Ob-3697/13

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
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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. 2012, na podlagi dopolnitve
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013, sprejetega na 21. seji
Sveta Mestne občine Kranj dne 30. 1. 2013, na podlagi
dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013, sprejetega na
26. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 18. 9. 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 25.075,00 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 27.795,00 EUR.
Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
3. 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 169.401,31 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.
4. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 209/18, gozd, v izmeri 269 m2, k.o. 2105 – Britof, za
izklicno ceno 38.832,84 EUR (DDV ni vključen v ceno).
Zemljišče je obremenjeno z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas.
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
8. 10. 2013, ob 10.30, 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,
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– pravne in fizične osebe, ki so na Urad za okolje
in prostor pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do ponedeljka, dne 7. 10. 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,
– 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 srede, dne 2. 10. 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
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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,
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. 04/23-73-163 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
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Javne dražbe
Št. 7113-0091/2013
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Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 30. do 30. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13), 111. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 63/11, 103/11) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2013,
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Občine Sevnica
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/816-12-00;
faks 07/816-12-10.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna cena:
2.1. Gradbene parcele v novem delu stanovanjskega naselja na Dolnjem Brezovem
Parc. št.

Površina m2

Izklicna cena v EUR

200/7

607

13.010

200/8

826

13.120

200/9

833

13.088

200/10

831

12.931

821

12.915

200/12

820

15.356

200/13

975

12.632

200/14

802

13.010

200/11

k.o.

1378 – Brezovo

Gradbene parcele so delno komunalno opremljene
(vodovod, cesta). Dokončanje komunalne opremljenosti
je predvideno v letu 2014.
Parcele se bodo prodajale posamično. Navedena
izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2. Gradbene parcele na območju Dvorec na Kompolju
Parc. št.

k.o.

55/1
55/2
55/3

1382 – Kompolje

Površina m2

Izklicna cena v EUR

1.600

25.600

1.600

25.600

1.882

30.112

Parc. št. 55/3, k.o. 1382 – Kompolje v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče ob obstoječem stanovanjskem in industrijskem objektu v zasebni lasti. Parc.
št. 55/1 in 55/2, obe k.o. 1382 – Kompolje sta gradbeni
parceli, ki ležita v območju razpršene gradnje. Parceli
sta primerni za stanovanjsko gradnjo.
Parcele se bodo prodajale posamično. Navedena
izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vred
nost, ki ga plača kupec.

2631

Stran

2632 /

Št.

78 / 20. 9. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

2.3. Funkcionalno zemljišče na območju tovarne
Tanin Sevnica d.d. v Sevnici
Parc. št.
1522/8
1525/2

k.o.
1379 – Sevnica

Površina m2

Izklicna cena v EUR

1.940

18.508

779

7.432

Skupaj

25.940
Obe parceli predstavljata funkcionalno zemljišče
znotraj kompleksa tovarne Tanin. Parceli se bosta prodajali kot celota. Navedena izklicna cena ne vključuje
22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.4. Kmetijsko/gozdno zemljišče na območju Mrzle
Planine

Parc. št.

k.o.

163

Površina m2

Izklicna cena v EUR

26.238

4.438

31.587

7.124

180/3

2.079

469

22/3

12.904

3.118

22/6

5.580

1.348

6.942

2.013

22/8

19.283

5.591

63/4

1.607

338

180/2

22/7

1367 – Zabukovje

1369 – Trnovec

Predmetne parcele v naravi predstavljajo gozd
s slabšo lesno zalogo. Po skrajnem delu parc. št. 22/7
in 22/8, obe k.o. 1369 – Trnovec ter parc. št. 163,
k.o. 1367 – Zabukovje poteka obstoječa kategorizirana
javna pot JP 872514 Rjavka – Pod Plešivcem – Završnik, ki ni predmet prodaje in jo je kupec po izvedbi
parcelacije dolžan neodplačno prenesti v last Občine
Sevnica.
Parcele se bodo prodajale posamično. Navedena
izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
cene za nepremičnine pod točkami 2.1., 2.2., 2.3. in 2.4.
je 100,00 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na račun Občine Sevnica IBAN št. 01310-0100008286, BIC koda BSLJSI2X,
v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest
ter izročila overjena prodajna pogodba zaradi vknjižbe
lastninske pravice v zemljiški knjigi.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v sredo, 9. 10. 2013, v sejni sobi
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, po naslednjem
vrstnem redu:
– za parcele pod točko 2.1., z začetkom ob 12. uri,
– za parcele pod točko 2.2., z začetkom ob 12.20,
– za parcele pod točko 2.3., z začetkom ob 12.40,
– za parcele pod točko 2.4., z začetkom ob 13. uri.
6. Varščina
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku 10 % vrednosti izklicne cene
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za posamezne parcele, za katere so zainteresirani.
Varščina se nakaže na račun Občine Sevnica IBAN
št. 01310-0100008286, BIC koda BSLJSI2X, s pripisom
»Javna dražba«.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se
varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po
zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če najugodnejši dražitelj ne
sklene pogodbe v določenem roku ali ne plača kupnine,
organizator dražbe obdrži varščino.
7. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za
prijavo
Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali pravna
oseba, ki je do začetka javne dražbe vplačala varščino
in je pred začetkom javne dražbe predložila potrdilo
o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer
vračila varščine.
Če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil
pooblaščenec, mora ta imeti neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga
je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem
organu ali pri notarju.
8. Pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.
Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se
izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena
izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi,
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe
prodan. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove,
da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba
neuspešna.
Javno dražbo bo vodila komisija za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba. Župan
lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se dražiteljem povrnejo plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
Za parcele pod 2.3. se po končani javni dražbi objavi ponudba na oglasni deski Upravne enote Sevnica
v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna
pogodba v 15 dneh po končani dražbi (za parcele pod
točko 2.1., 2.2. in 2.3.) oziroma s sprejemnikom ponudbe po preteku roka za sprejem ponudb na upravni enoti
(za parcele pod točko 2.4.). Prodajno pogodbo pripravi
Občina Sevnica.
9. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica, vsak delovni dan med
uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel. 07/816-12-69,
e-pošta: roman.strlekar@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica
Ob-3695/13
Občina Žalec objavlja na podlagi 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
tel. 03/713-64-14, faks 03/713-64-64.
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2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: parc. št.
*55, k.o. 1003 –Zabukovica – stavba, v izmeri 36 m2;
parc. št. 428/1, k.o. 1003 –Zabukovica – travnik, v izmeri
706 m2; parc. št. 429, k.o. 1003 – Zabukovica – travnik,
v izmeri 1396 m2; parc. št. 430, k.o. 1003 – Zabukovica
– travnik, v izmeri 957 m2; parc. št. 432, k.o. 1003 – Zabukovica – njiva in travnik, v skupni izmeri 10051 m2, stavbno zemljišče, v izmeri 402 m2; parc. št. 433, k.o. 1003
– Zabukovica – njiva in travnik, v skupni izmeri 5032 m2.
Predmet prodaje je solastniški delež do ½ od celote. Nepremičnine iz te točke se prodajajo v kompletu.
Po izvedeni javni dražbi je potrebno prodajo parcel iz te
točke (vse razen parc. št. *55, k.o. Zabukovica) objaviti
na oglasni deski Upravne enote Žalec, saj so ta zemljišča po urbanističnih podatkih opredeljena kot kmetijska
zemljišča.
3. Izklicna cena: za parc. št. *55, parc. št. 428/1, 429,
430, 432 in 433, vse k.o. Zabukovica je 15.608,08 EUR.
V ceni ni vključen 2 % DPN.
4. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo DURS 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),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni
imel blokade 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 ali na Upravni enoti s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija,
ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi overjeno pri
notarju, če je oseba zastopnik.
5. Vsak dražitelj mora do vključno ponedeljka, 7. 10.
2013 do 15. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne
cene nepremičnine, za katero bo dražil na javni dražbi, na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366,
s pripisom »za javno dražbo«. Plačana varščina se bo
uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki
na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku
treh dni po končani dražbi.
6. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba
v 15 dneh po končani dražbi. 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.
7. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh
po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec
št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino pravnega posla.
8. Nakup nepremičnin se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
9. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija za vodenje in nadziranje
postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna.
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b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 7. 10. 2013
vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vsa
zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za
večkratnik zneska 1.000 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
g) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj.
i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, št. 42/12, 24/13).
10. Prodajalec Občina Žalec lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
11. Javna dražba bo opravljena v torek, 8. 10. 2013
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, Žalec.
12. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, prvo nadstropje soba 22, vsak delovni
dan med 8. in 15.. uro in na tel. 03/713-64-14. Ogled
nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Žalec
Št. 4780-148/2013-31

Ob-3712/13

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G) in 30. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in
24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je nezazidano zemljišče:
parc. št. 361/2 (ID znak 1739-361/2-0) njiva, v izmeri
219 m2, k.o. 1739 – Zgornja Šiška.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS,
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C,
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je predmetna
parcela opredeljena v enoti urejanja prostora ŠI-382,
z namembnostjo SSse-splošne eno- in dvostanovanjske površine.
Nepremičnina je obremenjena z nepravno stvarno
služnostjo za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje
in pripadajočo infrastrukturo v korist podjetja Telekom
Slovenije d.d.in na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini parc. št. 361/2, k.o. Zgornja
Šiška, z dne 21. 12. 2009, služnostna pravica prekopa in
izgradnje, stalnega vzdrževanja in obnavljanja plinovodnega priključka v dolžini 28,23 m, širini 1,5 m, v skupni
površini 42 m2, vključno z dostopom za vzdrževanje, po-

pravila in rekonstrukcijo, v obsegu razvidnem iz 3. člena
te pogodbe v korist služnostnega upravičenca za čas
obstajanja plinskega priključka na predmetnem zemljišču za dobo 30 let v korist Raiffeisen Leasing d.o.o.,
Tivolska 30, Ljubljana.
Izklicna cena: 32.850,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na
dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno
zemljišče: parc. št. 670/5 (ID znak 1730-670/5-0) njiva, v izmeri 451 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 664/6
(ID znak 1730-664/6-0) njiva, v izmeri 559 m2, k.o.
1730-Moste, parc. št. 663/5 (ID znak 1730-663/5-0)
njiva, v izmeri 73 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 615/4
(ID znak 1730-615/4) travnik, v izmeri 145 m2, k.o.
1730-Moste, parc. št. 617/3 (ID znak 1730-617/3) njiva, v izmeri 336 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 619/4
(ID znak 1730-619/4-0) stanovanjska stavba, v izmeri
35 m2 in dvorišče, v izmeri 62 m2, k.o. 1730-Moste,
parc. št. 619/1 (ID znak 1730-619/1-0) stanovanjska
stavba, v izmeri 59 m2 in dvorišče, v izmeri 118 m2, k.o.
1730-Moste, parc. št. 624/3 (ID znak 1730-624/3-0)
travnik, v izmeri 587 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 624/2
(ID znak 1730-624/2-0) travnik, v izmeri 379 m2, k.o.
1730-Moste, parc. št. 620/2 (ID znak 1730-620/2-0) travnik, v izmeri 71 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 662/4 (ID
znak 1730-662/4-0) njiva, v izmeri 56 m2, k.o. 1730-Moste, parc. št. 663/1 (ID znak 1730-663/1-0) njiva, v izmeri
39 m2, k.o. 1730-Moste.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS,
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C,
53/12 – obv.razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne
parcele opredeljena v enoti urejanja prostora MO-129,
z namembnostjo CDd-območje centralnih dejavnosti
brez stanovanj.
Zemljišča, parc. št. 615/4, 617/3, 663/5, 664/6,
670/5, 619/1, 619/4, vse k.o. 1730-Moste, so obremenjena z nepravo stvarno služnostjo za že zgrajeno javno
komunikacijsko omrežje v korist Telekoma Slovenije d.d.
Ne zemljiščih parc. št. 619/1 in 619/4, obe k.o.
1730-Moste, stojita objekta, ki sta v dotrajanem stanju
in nista primerna za uporabo.
Izklicna cena: 504.900,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na
dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba za zemljišča pod točko 2.2.
bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Prodajna pogodba za zemljišče pod točko 2.1. ne bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina pod točko 2.1. in 2.2. bo prodana
dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma 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 Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
007-432000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 8. 10. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
Klub 15, s pričetkom ob:
– 11. uri, za zemljišče parc. št. 361/2, k.o. Zgornja
Šiška,
– 11.30 za zemljišča pod točko 2.2. v k.o. Moste.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali
osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni
podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine)
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo
listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne
in pravočasne prijave.
7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem
jeziku.
8. Varščina
Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo
do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-432000, z navedbo »Plačilo varščine – parc. št. 361/2, k.o. Zgornja Šiška« oziroma »plačilo varščine – parc. št. 670/5 idr, k.o. Moste«.
Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.1 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča pod točko 2.1., dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-76,
kontaktna oseba je Irena Plausteiner, informacije za zemljišča pod točko 2.2. pa pri Škulj Gregorju,
tel. 01/306-11-45.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
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10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana,
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je
vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani
Mestne občine Ljubljana, www.Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Ob-3713/13
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade
Republike Slovenije zastopa minister dr. Jernej Pikalo,
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS), 30. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12
in 24/13; v nadaljevanju: USPDSLS) 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
2. javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja
Zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine – poslovnih
prostorov št. 6, ID znak 964-3160-6, v pritličju poslovne stavbe ID 3160 (stolpič C), na naslovu Efenkova 61
v Velenju, ki je predmet prodaje, je Republika Slovenija,
upravljavec pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, ki je tudi organizator javne dražbe. Uporabnik nepremičnine je Šolski
center Velenje, ki nepremičnine ne potrebuje za izvrševanje svojih nalog v izobraževalni dejavnosti.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega
stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe.
III. Opis predmeta prodaje: predmet pogodbe je
prodaja nepremičnine – poslovnih prostorov, št. 6, ID
znak 964-3160-6, v pritličju poslovne stavbe ID 3160
(stolpič C), na naslovu Efenkova 61 v Velenju.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, prosta oseb in stvari.
IV. Predkupna pravica: na nepremičnini ne obstaja predkupna pravica.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, dne 15. 10. 2013,
ob 10. uri.
VI. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 62.050,00 EUR. Izklicno
ceno predstavlja ocenjena tržna vrednost nepremičnine
po sodno zapriseženem cenilcu. Najnižji znesek višanja
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je 500,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje
zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
VII. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do
14. 10. 2013 plačati varščino v višini 10 % izklicne
cene, tj. 6.205,00 EUR na podračun proračuna Republike Slovenije EZR 01100-6300109972, sklic 18
33308-7200994-860110, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba poslovnih prostorov Efenkova 61 v Velenju«. 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 predmetne nepremičnine. Ponudba veže
dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
VIII. 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.
IX. Način in rok sklenitve pogodbe: prodajalec bo
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem,
po zaključeni javni dražbi, za ceno, doseženo na javni
dražbi. Če dražitelj v roku 15 dni na poziv prodajalca ne
bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil
in ima Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
pravico zadržati vplačano varščino.
X. Način in rok plačila kupnine
Kupnino plača kupec najkasneje v 30 dneh po
prejemu podpisane in sklenjene pogodbe, na v pogodbi
naveden račun prodajalca oziroma v več obrokih pod
pogojem zavarovanja, in sicer, pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez
ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke
na nepremičnini. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. Uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina ni plačana
v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto.
XI. Izročitev nepremičnine v last in posest
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 (izdaja ZK dovolila). Stroški
so: davek na promet nepremičnin (2 % od pogodbene
vrednosti), stroški sklenitve pravnega posla (notarska
overitev podpisa prodajalca) in stroški zemljiško knjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga,
preslikava listine, sodna taksa i.d.); in jih plača kupec.
Drugi pogoji in pravila:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Potrebno
je predložiti potrdilo o državljanstvu (državljani RS in
državljani držav članic EU), potni list ali osebno izkaznico oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe;
b) dražitelji, ki so pravne osebe ali s.p., morajo pred
dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku
ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni od dneve objave razpisa. Tuji državljani
morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njihovi
državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne
morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izja-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega
transakcijskega računa;
c) morebitni pooblaščenci dražiteljev, pravnih in fizičnih oseb, morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi;
d) dražitelji morajo pred javno dražbo predložiti dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto
od dneve objave razpisa: 1. da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik
pravna oseba ali s.p.; ali 2. da ponudnik ni v postopku
osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba;
e) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo
o plačani 10 % varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo, s priloženo celotno številko računa
dražitelja in navedbo banke, pri kateri je račun odprt, za
primer vračila varščine;
f) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz alinej od a. do e., bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše
v zapisnik;
g) dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše
izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem
nepremičnine ter da se strinja s pogoji razpisa;
h) dražitelj pred nastopom na javni dražbi predloži
parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe z izpolnjenimi podatki (davčna številka oziroma ID številka za
DDV, EMŠO oziroma matična številka);
i) nepremičnina se na javni dražbi prodaja izključno
kot celota in po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane;
j) vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in
fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine;
k) Izbira najugodnejšega dražitelja: javna dražba
se izvaja v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne dražbe, ki jo je imenoval predstojnik upravljavca in ki opravi
izbor najugodnejšega dražitelja. Izbran je tisti dražitelj,
ki ponudi najvišjo ceno. Če sta dva ali več dražiteljev, ki
dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, dokler
eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če je dražitelj samo eden, se
javna dražba kljub temu opravi za izklicno ceno. Javna
dražba za prodajo nepremičnin je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, le dokler ni
končan zapisnik o poteku javne dražbe, katerega kopijo
prejme vsak dražitelj. Izbrani dražitelj po zaključku javne
dražbe sporoči še telefonsko številko.
l) Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti.
XII. Dodatne informacije v zvezi s pogoji prijave dobijo interesenti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost
in šport, kontaktna oseba Aleš Rajlič, elektronski naslov:
ales.rajlic@gov.si.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Št. 478-225/2013-1

Ob-3717/13

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,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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
Stanovanje
1. Enosobno stanovanje na naslovu Bevkova ulica 2, Ajdovščina, št. stan. 18 po zemljiški knjigi
št. 71 (nezasedeno), v I. nad. in kletjo, v skupni izmeri 39,22 m2, k.o. 2392 Ajdovščina, iden. št. stavbe 967 in
posameznega dela št. 31, celotni ID znak 2392-967-31,
letnik 1978, tablica MO 20891.
a. Ogled stanovanja: 10. 10. 2013 in 17. 10. 2013
od 9.30 do 12. ure.
b. Izklicna cena: 53.200,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje na naslovu Bevkova ulica 2, Ajdovščina, št. stan. 28 po zemljiški knjigi
št. 83 (nezasedeno), v III. nad. s kletjo, v skupni izmeri 54,41 m2, k.o. 2392 Ajdovščina, iden. št. stavbe 967 in
posameznega dela št. 18, celotni ID znak 2392-967-18,
letnik 1978, tablica MO 20895.
a. Ogled stanovanja: 10. 10. 2013 in 17. 10. 2013
od 9.30 do 12. ure.
b. Izklicna cena: 62.900,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje na naslovu Bevkova ulica 2, Ajdovščina, št. stan. 35 po zemljiški knjigi
št. 90 (nezasedeno), v III. nad. s kletjo, v skupni izmeri 54,41 m2, k.o. 2392 Ajdovščina, iden. št. stavbe 967 in
posameznega dela št. 42, celotni ID znak 2392-967-42,
letnik 1978, tablica MO 20896.
a. Ogled stanovanja: 10. 10. 2013 in 17. 10. 2013
od 9.30 do 12. ure.
b. Izklicna cena: 49.300,00 EUR.
4. Enosobno stanovanje na naslovu Tovarniška 3b,
Ajdovščina, št. stan. 4 (nezasedeno), v PR s kletjo,
v skupni izmeri 49,90 m2, k.o. 2392 Ajdovščina, iden. št.
stavbe 662 in posameznega dela št. 4, celotni ID znak
2392-662-4, letnik 1972, tablica MO 25225.
a. Ogled stanovanja: 10. 10. 2013 in 17. 10. 2013
od 12.30 do 14. ure.
b. Izklicna cena: 47.700,00 EUR.
5. Dvosobno stanovanje na naslovu Rimska
cesta 6a, Laško, št. stan. 9 (nezasedeno), v I. nad. s kletjo, v skupni izmeri 53,80 m2, k.o. 1026 Laško, iden. št.
stavbe 138 in posameznega dela št. 9, celotni ID znak
2392-138-9, letnik 1965, tablica MO 27917.
a. Ogled stanovanja: 10. 10. 2013 in 17. 10. 2013
od 12. do 14. ure.
b. Izklicna cena: 35.000,00 EUR.
6. Enosobno stanovanje na naslovu Nad Mlini 35,
Novo mesto št. stan. 21 (nezasedeno), v III. nad., 5.
etaža s kletnim boksom, v skupni izmeri 23,60 m2, k.o.
1483 Kandija, iden. št. stavbe 907 in posameznega dela
št. 21, celotni ID znak 1483-907-21, letnik 1968.
a. Ogled stanovanja: 11. 10. 2013 in 18. 10. 2013
od 11. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 25.200,00 EUR.
7. Enosobno stanovanje na naslovu Radiška
cesta 7, Kozina, št. stan. 3 (nezasedeno), v I. nad. 2.,
etaža s kletnim boksom, v skupni izmeri 22,80 m2, k.o.
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2560 Hrpelje, iden. št. stavbe 231 in posameznega dela
št. 3, celotni ID znak 2560-231-3, letnik 1961, obnovljen
1997-2011.
a. Ogled stanovanja: 9. 10. 2013 in 16. 10. 2013
od 10. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 31.600,00 EUR.
8. Dvosobno stanovanje na naslovu Robindvor 49,
Dravograd, št. stan. 16 (nezasedeno), v IV. nad., 7. etaža s kletnim boksom, v skupni izmeri 74,70 m2, k.o. 829
Dravograd, iden. št. stavbe 554 in posameznega dela
št. 16, celotni ID znak 829-554-16, letnik 1981.
a. Ogled stanovanja: 7. 10. 2013 in 14. 10. 2013
od 11. do 13. ure.
b. Izklicna cena: 41.900,00 EUR.
Zemljišča in objekti
1. Zemljišče na Vrhniki, parc. štev. 2374/6 travnik,
v izmeri 636 m2 (delno stavbno ob robu parcele 9,61 %
in pretežno nezazidljivo oziroma kmetijsko 90,36 %), k.o.
2002 Vrhnika, ID znak 2002-2374/6-0.
Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele
po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni objavljena
na UE in bodo ponudbe o nakupu možno posredovati
tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek postopka prodaje.
a. Ogled nepremičnine po predhodni najavi tel.
št. 041/397-954, kontakt Lesar Anton,
b. Izklicna cena: 12.000 EUR.
2. Nekdanja vojaška stražnica Rateče, k.o. 2167
Rateče, parc. št. 1094/7, ID znak 2167-1094/7-0, v skupni izmeri 1.341 m2 s stavbo št. ID 2167-36 in 2167-37.
a. Nepremičnina je prazna oseb in polna neuporabnih stvari, ki jih odstrani kupec.
b. Po potrdilu o namenski rabi je osnovna namenska raba (površine za obrambo) in podrobnejša namenska raba (površine za razpršene gradnje) do spremembe občinskega prostorskega akta.
c. V korist parc. št. 1094/7 je v zemljiški knjigi vknjižena stvarna služnost nujne poti po severnem delu parc.
št. 1094/5 ob škarpi 3 m.
d. Ogled stražnice: (po predhodni najavi na
tel. 041/397-954, kontakt Lesar Anton).
e. Izklicna cena 194.500,00 EUR
III. Ogled nepremičnin
Oglede stanovanj boste lahko opravili ob terminih,
določenih ob posamezni nepremičnini. Na terenu bo dosegljiv Štefančič Vinko, tel. 05/728 0120 za stanovanja
na območju Ajdovščine, za stanovanje v Laškem Katelic
Polona, tel. 03/493-4780 in za stanovanja na področju
Dravograda, Kozine in Novega mesta, tel. 051/322-569.
Oglede drugih nepremičnin, pa boste lahko opravili po predhodni najavi na tel. 041/397-954 Anton Lesar, kamor lahko pokličete tudi za dodatna vprašanja
o lokaciji. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe
smo dosegljivi na tel. 01/471-2213 od 23. 9. 2013 – do
23. 10. 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 ne bodo
upoštevane. Predpisane davčne dajatve v višini 20 %
za kmetijska zemljišča ali 2 % za zazidana stavna zemljišča oziroma 2 % davek od prometa nepremičnin za
stanovanja, 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,
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– 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 19119-7141998-92000. 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 19119-7141998-92000.
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 23. 10. 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 24. 10. 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
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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);
– 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 24. 10. 2013 ob 11. uri, v prostorih
Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
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Razpisi delovnih mest
Ob-3657/13
Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., na podlagi določil 16. člena Statuta
družbe, objavlja javni razpis za izbiro kandidatov
direktorja (m/ž).
Kandidati, ki se nameravajo prijaviti na razpisano
delovno mesto, morajo poleg splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na
vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo.
K pisnim prijavam z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– notarsko overjeno kopijo diplome,
– potrdila oziroma dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdilo o znanju slovenskega jezika (samo za
tuje državljane),
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku,
– izjava kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni
ukrep prepovedi opravljanja poklica,
– izpisek iz rojstne matične knjige.
Kandidati naj prijavi obvezno priložijo predlog programa dela, ter vizijo in strategijo razvoja družbe za
obdobje naslednjih 5 let.
Kandidature brez priloženih dokazil nadzorni svet
ne bo upošteval.
Mandat direktorja traja pet let, računajoč od dneva
imenovanja. Po izteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.
Direktorja imenuje nadzorni svet Družbe za spodbujanje razvoja TNP d.d.
Nadzorni svet si pridružuje pravico, da ne izbere
nobenega od prijavljenih kandidatov.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
Pisne prijave z življenjepisom, dokazili in programom dela pošljite s priporočeno poštno pošiljko najkasneje do 15. 10. 2013, na naslov: Družba za spodbujanje razvoja TNP, d.d., Metelkova 7, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Ne odpiraj«.
Družba za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka d.d.
Št. 56-2013

Ob-3669/13

Razpisna komisija sveta javnega zavoda Lekarne
Kočevje, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih, 29. člena Statuta zavoda in sklepa 8. seje sveta zavoda z dne
12. 9. 2013, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Lekarne Kočevje.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom,
mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. univerzitetna izobrazba farmacevtske smeri
z opravljenim strokovnim izpitom,
2. pet let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti.
Ad 1) Kot dokazilo pod točko 1 se priloži dokazilo
o izobrazbi in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

Ad 2) Kot dokazilo pod točko 2 se priloži potrdilo
javnega zavoda ali koncesionarja o delovnih izkušnjah.
Kandidati lahko k prijavi predložijo karierni življenjepis in vizijo razvoja lekarniške dejavnosti v občini.
Mandat traja štiri leta.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po
objavi razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni od objave razpisa na naslov: Lekarna
Kočevje, Roška cesta 16, Razpisna komisija sveta zavoda, 1330 Kočevje, s pripisom »Prijava na razpis – Ne
odpiraj«.
Razpisna komisija javnega zavoda
Lekarne Kočevje
Št. 59/2013

Ob-3683/13

Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS,
št. 61/08) Svet zavoda Vrtca Ig, Troštova ulica 21,1292
Ig, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
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 bo dne 1. 1. 2014.
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 ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Ig, Troštova
ulica 21, 1292 Ig, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ico”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Ig
Št. 135/2013

Ob-3684/13

Svet zavoda Osnovne šole Podzemelj, Podzemelj
11a, 8330 Metlika, je na svoji 1. seji 11. 9. 2013 na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11,
40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP – 2D) sprejel sklep o razpisu delovnega mesta
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ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP – 2D).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 1. 2. 2014. Izbran
kandidat bo imenovan 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 ni
v kazenskem postopku, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Podzemelj,
Podzemelj 11a, 8332 Gradac, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Podzemelj
Ob-3708/13
Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave je
dne 2. 9. 2013 na svoji 20. pisni seji na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94
Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) ter 32. člena Statuta Inštituta za hidravlične
raziskave sprejel odločitev o ponovni objavi javnega
razpisa za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične raziskave.
Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US, 8/96, 18/98
Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakonom
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) ter 48. členom
Statuta Inštituta za hidravlične raziskave, poleg splošnih
pogojev za sklenitev delovnega razmerja v javnem sektorju, izpolnjevati kandidat:
– imeti doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
– izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne
ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
– izkazovati sposobnosti za organiziranje in vodenje,
– aktivno obvladati vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjevati druge pogoje, ki jih določa zakon ali
ustrezen predpis.
Direktorja Inštituta za hidravlične raziskave imenuje
Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave s soglasjem ustanovitelja Inštituta za hidravlične raziskave.
Direktor Inštituta za hidravlične raziskave je organizacijski in strokovni vodja javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlične raziskave. Mandat direktorja
Inštituta za hidravlične raziskave traja pet let.
Kandidati morajo svoje prijave posredovati
v 15 dneh od objave tega javnega razpisa na naslov:
Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova 28, p.p.
3401, 1000 Ljubljana. Prijava na ta javni razpis mora
biti v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisano mesto direktorja Inštituta za hidravlične raziskave«. Prijavi na
ta javni razpis morajo biti priložena ustrezna dokazila

o izpolnjevanju pogojev razpisa, življenjepis z navedbo
dosedanjih izkušenj, bibliografijo ter program dela in
vodenja Inštituta za hidravlične raziskave.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo v tajništvu Inštituta za hidravlične raziskave, na
tel. 01/241-84-20 ga. Šuštaršič.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje
v 30 dneh od izteka roka za oddajo vlog.
Inštitut za hidravlične raziskave
Ljubljana
Št. 701-77/2013

Ob-3710/13

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1,
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol,
47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1):
a)
– 2 prosti mesti okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju,
– 3 prosta mesta okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru,
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru,
– 2 prosti mesti okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici,
b)
– 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju,
– 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13 in 63/13; ZSS), in posebne
pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega
tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.
K I/b
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13 in 63/13 – ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji.
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Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 23/2013

Ob-3716/13

Na podlagi 22. člena Statuta ZD Ivančna Gorica,
skladno s sklepom 7. Korespondenčne seje Sveta zavoda ZD, z dne 10. 9. 2013, Svet zavoda Zdravstvenega
doma Ivančna Gorica razpisuje delovno mesto
– E017334 – direktor zdravstvenega doma (m/ž).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, predpisanih
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Izbrani kandidat bo na delovno mesto imenovan za
mandatno dobo 4 leta.
Izbrani kandidat bo moral delati v ambulanti zdravstvenega doma najmanj 2 dni v tednu.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Zdravstveni dom Ivančna Gorica, Kadrovska služba, Cesta II. grupe odredov 16, 1295 Ivančna
Gorica, s pripisom »Za razpisno komisijo za imenovanje
direktorja«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po
opravljeni izbiri.
Zdravstveni dom Ivančna Gorica
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Druge objave
Št. 01443-1/2013/10

Ob-3673/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28,
1000 Ljubljana, na podlagi 18., 19. in 20. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB2, 87/11 in 96/12 –
ZPIZ-2, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13
– popr.), 110/11 – ZDIU12), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in
Mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje
od 2014 do 2020, ki jo je sprejela ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 2. 9.
2013, objavlja
javni natečaj
za podelitev koncesij in izbor strokovnih timov
za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije
za obdobje od 2014 do 2020
Zaposlitveno rehabilitacijo lahko izvajajo strokovni
timi izvajalcev, ki so javni zavodi ter druge pravne ali fizične osebe. Slednji morajo skladno z določbami ZZRZI
za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije pridobiti koncesijo po tem javnem natečaju.
1. Naročnik – koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega natečaja in izbora strokovnih
timov za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije: predmet
javnega natečaja je podelitev koncesij in izbor strokovnih timov za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije
za obdobje od 2014 do vključno 2020.
3. Predmet koncesije: predmet koncesije je izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih v 15. členu
opredeljuje ZZRZI.
4. Uporabniki storitev zaposlitvene rehabilitacije:
uporabniki storitev zaposlitvene rehabilitacije so osebe,
ki so v postopku pridobitve statusa invalida in invalidi,
ki jim je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije
ter osebe v postopku pridobitve pravice do poklicne
rehabilitacije.
5. Območje, za katerega se razpisuje koncesija
Koncesije se razpisujejo za celotno območje Republike Slovenije. Koncesionarji bodo izbrani tako, da bo
skupaj z javnimi zavodi, ki bodo izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije, pokrito področje vseh območnih
služb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v obsegu, ki ga predvideva Mreža izvajalcev zaposlitvene
rehabilitacije za obdobje od 2014 do 2020.
6. Čas trajanja razpisane koncesije: koncesije bodo
podeljene za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020
z možnostjo podaljšanja in s pričetkom izvajanja v skladu s pogodbenimi določili.
7. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati javni zavodi ter
druge pravne ali fizične osebe:
1. Javni zavodi morajo imeti v temeljnem aktu
opredeljeno izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. Fizične osebe in pravne osebe, ki niso javni zavodi,
pa morajo biti registrirane v Republiki Sloveniji v skladu
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list

RS, št. 69/07 in 17/08) pod N78 Zaposlovalne dejavnosti ali P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje ali Q88 Socialno varstvo brez nastanitve.
2. Niso v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije in niso prenehali poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Opredelijo obseg strokovnih timov za ciljni/e
skupini/e invalidov, za kateri/e bodo izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije.
4. Zagotovili bodo kadrovske pogoje v skladu
z 9. členom ZZRZI za ciljni/e skupini/e invalidov, za
kateri/e bodo izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije.
5. Izkazujejo reference za ciljni/e skupini/e invalidov, za kateri/e bodo izvajali storitve zaposlitvene
rehabilitacije.
6. Zagotovili bodo prostorske, tehnične in organizacijske pogoje za izvajanje storitev zaposlitvene
rehabilitacije, ki so v času izvajanja storitev zaposlitvene
rehabilitacije ustrezno ločeni od drugih programov in so
prilagojeni ciljnim skupinam invalidov, za katere bodo
izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije, v smislu dostopnosti in povezanosti z javnimi prometnimi sredstvi.
Javni zavodi, ki nameravajo izvajati storitve zaposlitvene rehabilitacije, ki so predmet tega javnega natečaja, morajo izpolnjevati vse pogoje javnega natečaja ter
v razpisanem roku oddati dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev
zaposlitvene rehabilitacije. Strokovna komisija bo dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih
bodo oddali javni zavodi, preverjala in ocenila na enak
način kot ponudbe drugih pravnih ali fizičnih oseb.
8. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene
rehabilitacije:
Javni zavodi in druge pravne ter fizične osebe morajo k razpisni dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev in
o sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do 2020 priložiti:
1. fotokopije dokazil o izobrazbi strokovnih delavcev strokovnega tima;
2. fotokopije dokazil o znanjih strokovnih delavcev strokovnega tima s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljena s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem;
3. fotokopije dokazil o vsaj treh letih delovnih
izkušenj strokovnih delavcev strokovnega tima na področju rehabilitacije ali zaposlovanja ali invalidskega
varstva ali na sorodnih področjih;
4. fotokopije dokazil o referencah strokovnih delavcev strokovnega tima za delo s ciljnima/i skupinama/i
invalidov, za kateri/e bodo izvajali storitve zaposlitvene
rehabilitacije;
5. fotokopije pogodb o zaposlitvi oziroma izjave
o nameravani zaposlitvi strokovnih delavcev strokovnega tima, ki morajo vsebovati vse sestavine v skladu
z 31. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 21/13-ZDR-1) in so podpisane s strani bodočega
delodajalca in delavca (strokovnega delavca strokovnega tima), lahko tudi fotokopije podjemnih pogodb (npr.
za strokovnega delavca zdravnika specialista medicine
dela, prometa in športa in podobno), ki morajo vsebo-
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vati sestavine za podjemno pogodbo, ki jih predpisuje
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1) ali
fotokopije pogodb o poslovnem sodelovanju, iz katerih
je razvidna vsebina dela, ki je predmet tega javnega
natečaja;
6. dokazila o razpolaganju z ustreznimi prostori
za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije (fotokopije načrtov prostorov – tlorisi, ki so označeni na mestih,
kjer se bo zaposlitvena rehabilitacija izvajala, fotokopije
pogodb o lastništvu, solastništvu oziroma najemu prostorov, fotokopije dokumentov o uporabnem dovoljenju
prostorov, kjer se bo zaposlitvena rehabilitacija izvajala,
priložene fotografije prostorov, v katerih se bo zaposlitvena rehabilitacija izvajala in iz katerih je razvidno, da
so prostori dostopni invalidom);
7. seznam delodajalcev v skladu s 4. točko VI.
poglavja razpisne dokumentacije;
8. dokazila o referencah ponudnika na področju
rehabilitacije;
9. dokazila o referencah ponudnika za ciljni/e
skupini/e invalidov, za kateri/e bodo izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije;
10. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe o koncesiji (izpolnijo in parafirajo ponudniki, ki niso javni zavodi) oziroma pogodbe o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije (izpolnijo in parafirajo javni zavodi), ki je del razpisne
dokumentacije.
9. Rok in način prijave na javni natečaj
Rok za oddajo ponudb je 15. 10. 2013. Ponudniki
morajo svojo ponudbo na javni natečaj predložiti osebno ali priporočeno po pošti. Šteje se, da je ponudba
prispela pravočasno, če je najkasneje na dan 14. 10.
2013 oddana na pošti kot priporočena pošiljka, ali če
je najkasneje na dan 15. 10. 2013 do 15. ure oddana
v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.
Javni zavodi morajo dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev
zaposlitvene rehabilitacije na javni natečaj oddati v enakih rokih in na enak način kot druge pravne in fizične
osebe.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni natečaj
v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28,
1000 Ljubljana, označeno s pripisom v levem zgornjem
kotu na sprednji strani ovojnice »Ponudba – Ne odpiraj!
Javni natečaj za podelitev koncesij in izbor strokovnih
timov za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za
obdobje od 2014 do 2020«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti napisan naziv in naslov ponudnika.
Ponudnik se na javni natečaj lahko prijavi le z eno
ponudbo, v kateri lahko prijavi več strokovnih timov za zaposlitveno rehabilitacijo (v nadaljnjem besedilu: strokovni
tim). Ponudbo lahko v času razpisnega roka dopolnjuje
ali spreminja. V primeru dopolnitve ponudbe mora biti
le-ta označena enako kot ponudba: »Dopolnitev ponudbe – Ne odpiraj! Javni natečaj za podelitev koncesij in
izbor strokovnih timov za izvajanje storitev zaposlitvene
rehabilitacije za obdobje od 2014 do 2020«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in
naslov ponudnika.
Ponudbo lahko odda pravna ali fizična oseba le
samostojno. Če eno ponudbo pripravita skupaj dva ponudnika, strokovna komisija takšno ponudbo izloči iz
nadaljnjega ocenjevanja.
Nepravočasne ali nepravilno označene ponudbe
bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne
bodo oddane na predpisanem obrazcu.

Št.

78 / 20. 9. 2013 /

Stran

2643

10. Merila za izbiro med ponudbami oziroma strokovnimi timi:
Ponudbe oziroma strokovne time ponudnikov, ki
ne bodo izpolnjevali naslednjih pogojev, bo strokovna
komisija izločila iz nadaljnje obravnave in jih ne bo točkovala v skladu z merili za izbiro med ponudbami oziroma
strokovnimi timi:
– posamezni strokovni tim (razvidno iz razpisne
dokumentacije) bo sestavljen iz manj kot petih različnih
oseb in več kot sedmih različnih oseb za prijavljeni ciljni
skupini oseb s težavami v duševnem zdravju in ostalih
oseb, ki potrebujejo storitve zaposlitvene rehabilitacije
oziroma devetih različnih oseb za prijavljeni ciljni skupini
slepih in slabovidnih oseb ter ostalih oseb, ki potrebujejo
storitve zaposlitvene rehabilitacije ali gluhih in naglušnih
oseb ter ostalih oseb, ki potrebujejo storitve zaposlitvene
rehabilitacije;
– posamezni strokovni delavec strokovnega tima
nima ustrezne univerzitetne, visoke oziroma višje strokovne izobrazbe medicinske, pedagoške, psihološke,
sociološke, socialne ali druge ustrezne usmeritve in
znanji s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljenimi s specializacijo, dodatnim
izobraževanjem ali usposabljanjem;
– posamezni strokovni delavec strokovnega tima
nima vsaj treh let delovnih izkušenj na področju rehabilitacije ali zaposlovanja ali invalidskega varstva ali na
sorodnih področjih, kar izkazuje z ustreznimi dokazili.
Popolne ponudbe oziroma strokovne time, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega natečaja, bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merila za izbiro med ponudbami oziroma
strokovnimi timi:

Št. točk

Kadrovski pogoji s strokovno
usposobljenostjo strokovnih delavcev
z opredeljenimi vlogami in nalogami
pri izvajanju storitev zaposlitvene
rehabilitacije

20

Lokacija izvajanja s prostorskimi,
tehničnimi in organizacijskimi pogoji
ter prepoznavnost in sodelovanje
z delodajalci v lokalnem okolju

11

Sodelovanje z delodajalci

5

Dosedanje izkušnje na področju
rehabilitacije in rezultati (izhodi)
sodelovanja z delodajalci in drugimi

12

Finančna konstrukcija in projekcija
finančnega poslovanja

6

Skupaj maksimalno število točk:

54

Posamezno merilo bo vrednoteno z ustreznim številom točk, ki so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji!
Vsak strokovni tim se bo posebej točkoval. Pri merilu 1. se bo točkoval posamezni strokovni tim. Pri merilu
2. se bo točkovala vsaka prijavljena lokacija posameznega strokovnega tima posebej. V primeru več prijavljenih lokacij za strokovni tim, se bo seštelo število
doseženih točk vseh lokacij skupaj in delilo s številom
lokacij. Število doseženih točk se bo prištelo k posameznem strokovnem timu. Pri merilu 3. se bo točkovalo ponudnika in se bo število doseženih točk prištelo
k posameznemu strokovnem timu. Pri merilu 4. se bo
točkovalo ponudnika in se bo število doseženih točk
prištelo k posameznem strokovnem timu. Pri merilu 5.
se bo točkoval posamezni strokovni tim.
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Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni strokovni timi
ponudnikov, ki za strokovni tim od možnih 54 točk ne
bodo dosegli vsaj 40 točk.
Strokovne time ponudnikov, ki bodo dosegli zadostno število točk, se bo nadaljnje obravnavalo. V primeru, da bosta dva ali več strokovnih timov za posamezno območno službo Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje in ciljni skupini invalidov dosegla zadostno število točk, ki bo v skupnem obsegu presegalo
potrebe po obsegu strokovnih timov iz Mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do
2020 (v nadaljnjem besedilu: Mreža 2014–2020), bo
imel prednost strokovni tim, ki bo dosegel več točk
oziroma se bo, zaradi možnosti izbire pri vključevanju
k izvajalcem storitev zaposlitvene rehabilitacije, praviloma izbralo oba ali več strokovnih timov različnih ponudnikov, vendar v manjšem obsegu strokovnega tima.
Pri določitvi zmanjšanega obsega strokovnega tima bo
praviloma imel prednost strokovni tim ponudnika, ki bo
v skupnem dosegel več točk. V primeru enakega števila točk se bo praviloma obema strokovnima timoma
različnih ponudnikov določil enak obseg strokovnega
tima, če bo to možno glede na Mrežo 2014–2020. Če
to ne bo možno, bo imel praviloma prednost strokovni tim ponudnika, ki bo dosegel več točk pri merilu 1.
V primeru enakega števila točk pri merilu 1, bo imel
nadalje praviloma prednost strokovni tim ponudnika, ki
bo dosegel več točk pri merilu 2.
Strokovna komisija bo pri izboru in pri določitvi
zmanjšanega obsega strokovnega tima upoštevala tudi
določbo iz Mreže 2014–2020, da mora biti kraj izvajanja
storitev zaposlitvene rehabilitacije dostopen in čim bliže
potencialnim uporabnikom storitev (pomembna različna lokacijska pokritost znotraj posameznih območnih
služb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje),
zato lahko strokovna komisija izbere tudi strokovni tim
ponudnika, ki bo dosegel manj točk, kot drugi strokovni
timi ponudnikov.
11. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni natečaj in obdobje financiranja: okvirna višina sredstev za
izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za predvideno obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020 skupaj
znaša 22,4 mio EUR. Sredstva se bodo zagotavljala iz
Proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke
3577 – Zaposlitvena rehabilitacija invalidov.
12. Odpiranje in rok za izbor strokovnih timov, izdajo odločb o podelitvi koncesije in sklenitev koncesijskih
pogodb ter pogodb o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije
Strokovna komisija za izvedbo javnega natečaja
bo izvedla odpiranje prispelih ponudb najkasneje v roku
30 dni po poteku roka za prijavo na javni natečaj. Strokovna komisija bo po zaključenem odpiranju prispelih
ponudb pregledala pravočasno prispele ponudbe in po
potrebi zahtevala njihovo dopolnitev. Popolne ponudbe
bo ocenila v skladu z objavljenimi merili ter v roku 60 dni
od prejema popolnih ponudb posredovala ministrici za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poročilo o pregledu in oceni popolnih ponudb ter predlog za
podelitev koncesij in izbor strokovnih timov.
Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za javne
zavode.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo izbranim ponudnikom, razen javnim
zavodom, z odločbami podelila koncesije. Zoper izdane
odločbe o podeljenih koncesijah ni pritožbe. Po dokončnosti odločb bo ministrica za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti najkasneje v roku 30 dni
ponudila koncesionarjem v podpis koncesijske pogod-
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be, s katerimi se bodo uredila medsebojna koncesijska
razmerja.
Z javnimi zavodi, katerih strokovni timi bodo izbrani, bo sklenjena pogodba o izvajanju zaposlitvene
rehabilitacije.
13. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo na
spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/ (O ministrstvu / Javne objave / Javni razpisi in javna naročila).
Dodatne informacije o javnem natečaju je mogoče
dobiti v času od objave javnega natečaja vsak delovnik
od ponedeljka do četrtka, vendar najkasneje do 10. 10.
2013 po telefonu, od 10. do 12. ure pri Špeli Kolar, na
številki 01/369-75-54 ali na številki 01/369-75-38 (tajništvo Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve
vojnega nasilja). Informacije o javnem natečaju je mogoče dobiti tudi po elektronski pošti na naslovu: spela.kolar@gov.si, ki se sprejemajo najkasneje do ponedeljka,
7. 10. 2013 do 10. ure.
Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
Št. 110-121/2013

Ob-3711/13

Na podlagi tretjega odstavka 69.a člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13 in 63/13) in
v zvezi s prvim odstavkom 40.b člena Zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 96/09, 33/11 in 63/13), Ministrstvo za pravosodje
objavlja
javni poziv
sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega sodnika na delo v Specializirani oddelek pri Okrožnem
sodišču v Kopru, za sojenje v zahtevnejših zadevah
organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma,
korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj, v katerih
obtožni akt vloži državno tožilstvo, pristojno za pregon
storilcev navedenih kaznivih dejanj.
Specializiranemu oddelku je lahko dodeljen sodnik
okrožnega sodišča na območju višjega sodišča, na sedežu katerega deluje specializirani oddelek, ali sodnik
višjega sodišča, na sedežu katerega deluje specializirani oddelek, ali sodnik Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije. Za opravljanje preiskovalnih dejanj in sojenje
o kaznivih dejanjih iz pristojnosti specializiranega oddelka, za katera je zagrožena denarna kazen ali kazen
zapora do treh let, je specializiranemu oddelku lahko
dodeljen tudi sodnik okrajnega sodišča na območju višjega sodišča, na sedežu katerega deluje specializirani
oddelek.
Sodnik mora biti usposobljen in izkušen za sojenje
v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih
kaznivih dejanj.
Sodnik specializiranega oddelka bo kot sodnik posameznik ali predsednik senata, na krajevno pristojnih
okrajnih in okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji opravljal preiskavo in sodil v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj.
Dodelitev traja do dveh let in se lahko s soglasjem
dodeljenega sodnika ponovi.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 60/2013

Ob-3686/13

Univerza na Primorskem, v skladu z 22. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G) ter Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
1. Splošno
Univerza na Primorskem Università del Litorale,
s sedežem Titov trg 4, 6000 Koper, kot najemodajalec
(v nadaljevanju: UP), oddaja v najem dva lastna poslovna prostora, na lokaciji Titov trg 4, 6000 Koper, in sicer:
– poslovni prostor »Kantina«, pritličje stavbe Foresterija za namen izvajanja gostinske dejavnosti ter,
– poslovni prostor »Večnamenski prostor«, pritličje stavbe Foresterija za namene izvajanja dejavnosti
študentov in zaposlenih (možnosti izvajanja trgovske
dejavnosti).
Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja
razpisa na spletni strani: http://www.upr.si/ in objavljena
v Uradnem listu RS ter na naslovu UP, Titov trg 4, 6000
Koper (oglasna deska).
2. Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje sta dva poslovna prostora na lokaciji Titov trg 4, 6000 Koper, in sicer:
– poslovni prostor »Kantina«, v skupni izmeri 64,88 m2 in je sestavni del poslovnega objekta UP,
ki zajema:
– uporabo prostora v pritličju v skupni izmeri neto
tlorisne notranje površine 42,20 m2 (prostor »Kantine«),
– uporabo zunanjega prostora v pritličju v skupni
izmeri neto tlorisne zunanje površine 22,68 m2 (terasa),
– souporaba sanitarij, ki se nahajajo v objektu
Armerija,
– prostor je opremljen gostinsko opremo, z izjemo nekaterih aparatov;
– poslovni prostor »Večnamenski prostor«, v skupni
izmeri 40,60 m2 in je sestavni del poslovnega objekta
UP, ki zajema:
– uporabo prostora v pritličju (poleg Kantine),
v skupni izmeri neto tlorisne površine 40,60 m2,
– souporaba sanitarij, ki se nahajajo v objektu
Armerija.
3. Višina najemnine in čas trajanja najema
Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se
sklepa za obdobje dveh let.
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem
razpisu, in sicer za:
– poslovni prostor »Kantina in večnamenski prostor« – izhodiščna cena ne sme biti nižja od
1.560,00 EUR/mesec brez ddv.
4. Pogoji najemodajalca
Prostor Kantina se bo uporabljal za gostinsko dejavnost, večnamenski prostor pa se bo uporabljal za
potrebe študentov in zaposlenih na UP, z možnostjo
izvajanja trgovske dejavnosti.
Poslovni prostor Kantina in Večnamenski prostor:
Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo v obdobju
trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno in
raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena
z lokacijo, namenom in ambientom UP.
Najemnik mora pred in med trajanjem najema na
lastne stroške sam pridobiti vsa dovoljenja, ki so po
veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti.
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Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema
in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik mora za
vsak poseg, ki presega redna vzdrževalna dela, pridobiti
pisno soglasje najemodajalca.
Pogodbeni stranki soglašata, da v najemnini niso
zajeti stroški ogrevanja, porabe vode, čiščenja, električne energije, odvoza smeti in ostalih prispevkov za
komunalne storitev, zavarovanje objekta, nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča ter stroški deratizacije,
dezinsekcije in dezinfekcije.
Te stroške najemodajalec zaračuna posebej
ob predložitvi ustreznih računov oziroma jih najemnik plača neposredno. Stroške telefona za telefonske priključke,
ki jih uporablja, plača najemnik po izstavljenem računu.
Najemnik mora s Komunalo Koper d.o.o. pred začetkom obratovanja skleniti pogodbo za hrambo in dnevni odvoz smeti.
Morebitna vlaganja v prostor se lahko uredijo
s predhodnim dogovorom med najemodajalcem in najemnikom, ki mora biti v pisni obliki.
5. Merilo za ocenjevanje ponudb
Merilo za ocenitev ponudb je:
– najvišja ponujena najemnina v EUR brez DDV
(ponujena vrednost mesečne najemnine – 100 %) skupaj za oba poslovna prostora.
Kot najugodnejši bo izbran ponudnik, ki bo ponudnil
najvišjo mesečno vrednost v EUR brez ddv.
V primeru, ko več ponudnikov ponudi enako višino
najvišje ponujene najemnine, se le-te pozove, da podajo ponovno ponudbo, vendar pa ne nižjo kot že prvotno
ponujeno.
Pogoj najemodajalca je, da ponudnik ponudi najemnino za oba poslovna prostora.
6. Varščina za sodelovanje v postopku
Ponudnik mora za sodelovanje v postopku vplačati varščino, potrdilo o plačani varščini pa predložiti
k ponudbi.
Višina varščine je 1.560,00 EUR in jo ponudnik
mora vplačati na račun najemodajaleca, številka:
SI 56 0110 0600 0001 866 (odprt pri UJP), z navedbo
namena nakazila: »Javno zbiranje ponudb Kantina in
Večnamenski prostor«.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje
v najemnino.
Vplačana varščina se zadrži, če izbrani ponudnik
v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri ne sklene ali
zavrne sklenitev pravnega posla, ki je predmet javnega
zbiranja ponudb, pri čemer se upoštevajo pogoji Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti.
Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena v roku 15 dni od poteka roka za oddajo
ponudb.
Ponudnik, ki odda ponudbo brez vplačane varščine,
bo iz postopka izločen.
7. Plačila
DDV se ne obračuna skladno z 2. točko 44. člena
Zakona o davku na dodano vrednost, saj je najemniku
za dogovorjeno obdobje dana pravica neovirano zasedati nepremičnino oziroma njen del, kot da bi bil njen
lastnik in se iz te pravice izključi vsako drugo osebo.
Najemnino je dolžan najemnik plačevati vnaprej na
podlagi računa, ki ga najemodajalec izstavi do 10. v mesecu za naslednji mesec. Rok plačila je trideset dni od
datuma izstavitve računa.
Najemnina se prične obračunavati po začetku najemnega razmerja. V primeru zamude plačila najemnine
je najemnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti do plačila.
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V primeru, da najemnik računa ne prejme do 20.
v mesecu, je dolžan v roku 8 dni pisno obvestiti najemodajalca, da mu posreduje kopijo računa. V primeru,
da mu najemodajalec v roku 5 dni ne posreduje kopije
računa, je dolžnost najemnika, da urgira, dokler računa
ne prejme, sicer se šteje, da je račun prejel in da je mesečno najemnino dolžan poravnati.
8. Posebni pogoji
Izbrani ponudnik bo moral upoštevati pravila hišnega reda Univerze na Primorskem.
Izbrani ponudnik soglaša, da bo ime poslovnih prostorov izbral najemodajalec.
Izbrani ponudnik bo lahko spreminjal ali dodajal
opremo le po predhodnem dogovoru in s soglasjem
pristojne osebe najemodajalca.
Najemnik ne sme oddati najetega prostora v podnajem brez pisnega soglasja najemodajalca.
Prostori se oddajo po sistemu videno – najeto ter
potrjeno s primopredajnim zapisnikom, katerega podpišeta obe stranki.
9. Programska izhodišča
1. »Kantina«
Načrtovani gostinski lokal je namenjen študentom, zaposlenim in obiskovalcem UP in vsem naključnim
obiskovalcem okoliških prostorov, ki želijo enostavnejšo
ponudbo pijač in po potrebi manjših jedi, npr. sendvičev
ali sadja. Poslovni prostor – gostinski lokal se nahaja
v pritličju zgradbe UP, Titov trg 4, 6000 Koper (pritličje
objekta Foresterija – Kantina). Ponudba mora zajemati:
– tople napitke,
– vse vrste pijač,
– primerne vrste hitre prehrane (npr. sendvičev,
obloženih kruhkov, sladkega peciva ipd.).
Obratovalni čas gostinskega lokala je vezan na
dogovor med najemodajalcem in najemnikom, vendar
mora biti obratovalni čas najmanj od ponedeljka do petka, od 7.30 do 20. ure. Ob sobotah, nedeljah, praznikih,
v dneh, prostih študijskega procesa in v mesecih juliju
in avgustu bo obratovalni čas gostinskega lokala po dogovoru med najemnikom in najemodajalcem.
Predvidena je strežba pri mizah in odnašanje
prigrizkov s pladnji do miz.
2. »Večnamenski prostor«
Načrtovani poslovni prostor mora biti opredeljen
za storitve in potrebe namenjene študentov in zaposlenih na UP, z možnostjo izvajanja trgovske dejavnosti.
Obratovalni čas poslovnega prostora je vezan na
dogovor med najemodajalcem in najemnikom.
10. Pogoj za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudba se bo štela za popolno in pravilno, če bo
ponudnik predložil vse zahtevane, izpolnjene, žigosane
in podpisane dokumente (obrazci in zahtevane priloge),
ki so navedeni spodaj ter pod pogoji, kot jih je najemodajalec opredelil v razpisu.
Obrazci:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba
za najem poslovnega prostora UP – Kantina in Večnamenski prostor« (OBR-1),
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »Izjava
za pridobitev osebnih podatkov« (OBR-2),
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »Izjava
o izpolnjevanju pogojev« (OBR-3),
– Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »Izjava
na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (OBR-4) ali
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– Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (OBR-5);
ter vse zahtevane priloge.
Priloge:
– pravne osebe s sedežem v RS predložijo: obrazec S. BON-1 (ali S. BON 1/P),
– samostojni podjetniki s sedežem v RS predložijo: obrazec BON-1/SP in BON-2 (ali potrdilo poslovne
banke ali bank, pri katerih so odprti transakcijski računi),
– dokazilo, da je ponudnik pred oddajo ponudbe
plačal varščino.
Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti
med seboj povezani v eno celoto ali na drug način
sestavljeni tako, da iz celote dokumentov ni mogoče
neopazno posamično ali v skupini odvzeti, dodati, zamenjati ali naknadno vložiti nadomestnih listov ali listin.
11. Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do
8. 10. 2013, do 12. ure, na naslov: Univerza na Primorskem, Universita del Litorale, Titov trg 4, 6000 Koper.
Na sprednji strani ovojnice, spodaj mora biti napisano: »Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnih
prostorov«. Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov
pošiljatelja.
Nepopolnih in prepoznih ponudb ponudnik ne bo
obravnaval. Takšno ponudbo bo najemodajalec izločil.
Ponudba mora biti v slovenskem jeziku.
Odpiranje ponudb bo javno. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 10. 2013, ob 13. uri, na naslovu UP,
Titov trg 4, 6000 Koper (sejna soba, palača Armerija).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred
začetkom javnega odpiranja ponudb najemodajalcu
izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem
odpiranju, podpisano s strani zakonitega zastopnika
ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnikov. Pripombe nepooblaščenih predstavnikov se ne bodo upoštevale. O odpiranju ponudb se
napiše zapisnik, ki ga podpišejo in osebno prejmejo
pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Ponudniki, ki nimajo prisotnega pooblaščenega zastopnika, prejmejo
zapisnik po pošti.
Vsi zainteresirani ponudniki imajo možnost ogledov ponujenih poslovnih prostorov, in sicer po predhodnem telefonskem dogovoru. Za vse morebitne
dodatne informacije ter oglede prostora pokličite na
tel. 05/611-75-00.
12. Veljavnost ponudbe in obvestilo o izbiri
Ponudba mora veljati 90 dni. Ponudba, ki velja
krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki
pisno obveščeni.
13. Opozorila
Najemodajalec si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega ponudnika in izvede ponovni razpis.
V primeru, da bo najugodnejši ponudnik umaknil
ponudbo oziroma da ne bo podpisal pogodbe v zahtevanem roku, si najemodajalec pridržuje pravico izbrati
drugega najugodnejšega ponudnika.
14. Sklenitev pogodbe
V 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu
najemne pogodbe. V primeru, da tega ne stori, bo to
pomenilo, da je odstopil od pogodbe.
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OBR-1
Naročnik:
Univerza na Primorskem
Università del Litorale
Titov trg 4
6000 KOPER

PONUDBA ŠT: ……
ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA UP
»Kantina« in »Večnamenski prostor«
I. PODATKI O PONUDNIKU (vpisati):
Firma oz. ime
Naslov oz. sedež
Identifikacijska številka za
DDV firme
Matična številka
Davčni urad
Številka transakcijskega
računa in banka
Telefonska številka
GSM številka
Številka faxa
Naslov elektronske pošte
Internetni naslov
Kontaktna oseba ponudbe Ime in priimek:

Podpis:

Odgovorna oseba za
podpis pogodbe

Ime in priimek:

Podpis:

Zakoniti zastopnik firme: Ime in priimek:
emšo:
ID:
prebivališče:

Podpis:

1
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II. PONUDBENA VREDNOST :
Skupaj v EUR brez DDV

Opis

(vpisati spodaj )

PONUJENA MESEČNA NAJEMNINA

(skupaj za poslovni prostor Kantina in Večnamenski
prostor)

Potrjujemo, da ta ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

______________________________
kraj in datum

______________________________
ime in naziv zakonitega zastopnika
______________________________
žig in podpis zakonitega zastopnika

2
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OBR-2

Ponudnik:
________________________
________________________

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
S podpisom te izjave soglašamo, da lahko naročnik v postopku preverjanja ponudbe in
podatkov od posameznega gospodarskega subjekta preveri resničnost podatkov iz Uradnih
evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za
naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

1. Ime, priimek: …………………………………………………………………….
Naslov bivališča: ………………………………………………………………..
Datum in kraj rojstva: ……………………………………………………………
emšo: ……………………………………………………………………………
2. Ime, priimek: …………………………………………………………………….
Naslov bivališča: ………………………………………………………………..
Datum in kraj rojstva: ……………………………………………………………
emšo: ……………………………………………………………………………
podpis: ………………………………………………………………………….
3. Ime, priimek: …………………………………………………………………….
Naslov bivališča: ………………………………………………………………..
Datum in kraj rojstva: ……………………………………………………………
emšo: ……………………………………………………………………………
podpis: ………………………………………………………………………….

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

_________________

____________________
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OBR-3

Naročnik:
Univerza na Primorskem
Universita del Litorale
Titov trg 4
6000 Koper
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
Da kot ponudnik in zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS,št. 50/12 uradno prečiščeno
besedilo; v nadaljevanju besedilu: KZ-1):
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226.člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti(230.člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231.člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234.člen KZ1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. Člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. členKZ1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni 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.
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Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima
sedež, ali v skladu s predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali zvezi s plačili
davkov v vrednosti 50 EUR ali več.
Da:
- nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek
postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
- nismo v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek
stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
- nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek
postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z
našimi posli z drugih razlogov ne upravlja sodišče ali smo opustili poslovno
dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.
- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državni obsojeni za prestopek v
zvezi z našim poklicnim ravnanjem.
- nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike
strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2,
v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali
teh informacij nismo zagotovili.
Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski
register.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES
izpostava ______________ številka ____________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka
_______________________ izdano pri _____ dne ________________ in smo člani
naslednje organizacije:___________________________________(vpisati le v
primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član
posebne organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz.
vpisa v Poslovni register Slovenije.
D. Naziv in naslov vašega pristojnega DAVČNEGA URADA _______________
____________________________.
(Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste
točke B, obkrožite točko C.)

izpolnili

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični.
Če se pri naročniku v postopku naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik,
ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo
naročnik Dražavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postpka o prekršku iz drugega
odstavka 109.a člena ZJN-2.
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Priloga za ponudnike, ki potrebujeo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne
organizaicije:
ali



potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu



lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega
naročila, ne potrebujeo.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo in soglašamo:
 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo
naročila,
 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb,
 da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih naročanja,
 pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni
podatki točni in resnični.
 da naročnik v postopku preverjenja ponudb in podatkov od posameznega
gospodarskega subjekta preveri resničnost podatkov iz uradnih evidenc
ter pridobi ustrezna dokazila.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

________________

_____________________

6

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

78 / 20. 9. 2013 /

Stran

OBR-4

Naročnik:
Univerza na Primorskem
Università del Litorale
Titov trg 4
6000 Koper
Ponudnik:
________________________
________________________
IZJAVA na podlagi šestega odstavka 14. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Ponudnik _______________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(navedba firme ponudnika, poslovnega naslova in sedeža)
matična številka ___________________________, skladno s šestim odstavkom 14. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011)
izjavlja,
da v pravni osebi ni udeleženih fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z
udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Ponudnik
tudi izjavlja, da je seznanjen, da je naročnik Univerza na Primorskem dolžan zgoraj
navedeno izjavo na zahtevo komisije za preprečevanje korupcije predložiti komisiji.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis.

Kraj in datum:
_________________

Žig in podpis ponudnika:
_____________________

Opomba:
V primeru, da ponudnik predloži izpolnjen OBR – 4, ne prilaga tudi OBR – 5, saj se izključujeta.
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OBR-5

Naročnik:
Univerza na Primorskem
Università del Litorale
Titov trg 4
6000 Koper
Ponudnik:
________________________
________________________
PODATKI o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika na podlagi
šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
Ponudnik _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(navedba firme ponudnika, poslovnega naslova in sedeža)
matična številka ___________________________, skladno s šestim odstavkom 14. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011),
podaja sledeče podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno
z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:
Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (za fizične osebe izjava
vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva):
_______________________________________________________________
Podatki o udeležbi tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:
_______________________________________________________________
Ponudnik izjavlja, da je seznanjen, da je naročnik Univerza na Primorskem dolžan zgoraj
navedene podatke na zahtevo komisije za preprečevanje korupcije predložiti komisiji.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis.

Kraj in datum:
________________

Žig in podpis ponudnika:
_____________________

Opomba:
V primeru, da ponudnik predloži izpolnjen OBR – 4, ne prilaga tudi OBR – 5, saj se izključujeta.
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Ob-3672/13
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, na
podlagi 22. člena v povezavi 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
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
1. Predmeti prodaje so nepremičnine:
a) parc. št. 169/7, k.o. 2630-Piran (ID 5109094),
gozd, v velikosti 246 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 26.413,02 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Razgleda v Piranu.
b) parc. št. 1738/6, k.o. 2631-Portorož (ID 6148479),
gospodarsko poslopje, v velikosti 17 m2, njiva, v velikosti
79 m2 in gospodarsko poslopje, v velikosti 18 m2, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 21.783,12 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Senčne poti v Portorožu.
c) parc. št. 7725/3, k.o. 2631 Portorož (ID 5861901),
dvorišče 91 m2 in zemljišče pod stavbo 116 m2, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 26.462,00 EUR.
V naravi se nahaja v naselju Portoroža cca 80
m nad obmorsko cesto Portorož–Piran.
V izhodiščno vrednost ni vključen 2 % davek na
promet z nepremičninami oziroma 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:
Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, navedene v točki 1:
– pod črko a) predstavlja funkcionalno celoto k stanovanjski stavbi na nepremičnini s parc. št. 169/2, k.o.
Piran, in je v zakupu lastnika nepremičnin parc. št. 169/8
in 169/9, obe k.o. Piran, na nepremičnini je vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Elektro Primorska d.d., za izgradnjo in obratovanje ter dostop, zaradi
nadzora, vzdrževanja in morebitnih popravil kabelske
kanalizacije in transformatorske postaje TP Moštra; pridobitelj predmetne nepremičnine bo zavezan k priznanju služnostne pravice v korist Občine Piran za namen
dostopa do vodnjaka, ki se nahaja na parc. št. 1738/7,
k.o. Portorož.
– pod črko b) predstavlja funkcionalno celoto k stanovanjski stavbi na nepremičnini s parc. št. 1738/4, 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 točko c) predstavlja v naravi neposredno
povezavo in celoto s hotelskim kompleksom – hotelom
z ID stavbe 2631-7000, katerega lastnik je Istrabenz
hoteli Portorož d.o.o. Na nepremičnini št. 7725/3, k.o.
Portorož, je vknjižena:
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– stavbna pravica, ustanovljena za potrebe gradnje
hotelskega objekta starega hotela Palace v Portorožu in
pripadajoče infrastrukture starega hotela Palace v Portorožu v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc.
št. 7725, k.o. Portorož, za dobo 30 let,
– posebna pravica uporabe javnega dobra graditve,
postavitve, dostopa, vzdrževanja in obratovanja komunalne infrastrukture v korist Istrabenz hoteli Portorož d.o.o.,
– služnostna pravica graditve, postavitve, dostopa,
vzdrževanja in obratovanja komunalne infrastrukture
v korist Istrabenz hoteli Portorož d.o.o.,
– posebna pravica uporabe javnega dobra dostopa,
izgradnje, poteka, obratovanja, vzdrževanja in nadzor
vodovodnih objektov in naprav na parc. št. 7725, k.o.
Portorož, v dolžini cca 6 m v korist Rižanskega vodovoda
Koper d.o.o.,
– posebna pravica uporabe javnega dobra za izgradnjo oziroma položitev vodovodnega priključka izmere
1 m2, telefonskega priključka izmere 0,50 m2 in električnega priključka izmere 3,10 m2 po nepremičnini s parc.
št. 7725, k.o. Portorož, po trasi razvidni iz priloge k pogodbi v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc.
št. 1523/1 in 1523/2, k.o. Portorož.
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 8. 10. 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.
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
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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 8. 10. 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 8. 10. 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 zemljiško
knjižnega 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 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, Tina Ukmar Opara,
05/671-03-02, in Andreja Ostanek 05/671-03-64.
Občina Piran
Ob-3674/13
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,

št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Pivka
za leto 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Nezazidano stavbno zemljišče v vasi Nadanje
selo: nepremičnina s parc. št. 1/1, k.o. Nadanje selo
(ID znak 2497-1/1-0), pašnik, v izmeri 1.268 m2. Nepremičnina se nahaja na ugodni lokaciji nad vasjo Nadanje selo, v neposredni bližini občinske ceste, ki pelje
v vas Šmihel. Zemljišče je opredeljeno kot nezazidano
stavbno zemljišče ter namenjeno stanovanjski gradnji.
V bližini nepremičnine se nahajata vodovod in elektrika.
Dostop je z javne ceste.
Izklicna cena: 39.100,00 EUR. Kupec je na to ceno
dolžan plačati še 22 % DDV.
2.2. Nezazidano stavbno zemljišče pri vasi Selce: nepremičnina s parc. št. 458, k.o. Selce (ID znak
2500-458/0-0), travnik, v izmeri 1.210 m2. Nepremičnina
je opredeljena kot stavbno zemljišče – območje zelenih
površin – površine za oddih in rekreacijo.
Izklicna cena je 9.510,00 EUR. Znesek ne vsebuje
22 % DDV, ki ga je dolžan plačati kupec.
Nepremičnini sta naprodaj posamezno.
3. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini
kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot
jih je imel lastnik.
4. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku,
lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani
ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku,
upravljavec zadrži njegovo varščino.
5. Prodajalec nosi stroške notarske overitve te pogodbe ter stroške sestave pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe na ime
kupca nosi kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano
varščino) je 30 dni po podpisu prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec
je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnin po ponujeni ceni. Na to ceno je dolžan plačati tudi
22 % DDV. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen,
je bistvena sestavina pravnega posla. Zemljiškoknjižno
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupca izda
Občina Pivka po prejemu celotne kupnine.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene. Varščino se nakaže na podračun Občine
Pivka, številka: 01100-0100009167, odprtega pri Banki
Slovenije z navedbo: »Plačilo varščine za javni razpis
nepremičnina Nadanje selo« oziroma »Plačilo varščine
za javni razpis nepremičnina Selce«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku.
Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene pro-
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dajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine,
organizator javnega razpisa obdrži vplačano varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– fizične osebe in samostojni podjetniki morajo
v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek,
naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in sedež,
davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega
zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto
od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega
osebnega dokumenta;
– ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne sme biti
nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika o sprejemu objavljenih
pogojev;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10 % izklicne
cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv
banke za primer vračila varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 90 dni po
preteku roka za odpiranje ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti
ovojnici najkasneje do torka, 8. 10. 2013, do 15. ure, na
naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb – nepremičnina
Nadanje selo – Ne odpiraj« oziroma »Javno zbiranje
ponudb – nepremičnina Selce – Ne odpiraj«.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje
ponudb bo v sredo, 9. 10. 2013, ob 12.30, v prostorih
Občine Pivka. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki niso zakoniti zastopniki pravne osebe in bodo prisotni
pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom
javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo zakonitega zastopnika za sodelovanje pri javnem
odpiranju ponudb ter ji predložiti na vpogled osebni
dokument.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb pa morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni
dokument s fotografijo.
Prepozno prispele ponudbe (nepravočasna ponudba), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb
bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo
pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev (pet dni
od prejema poziva za dopolnitev), ne bo popolna, je
prodajalec ne bo upošteval.
12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in
ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe
(enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev),
bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
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Organizator javnega zbiranja ponudb lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti postopek prodaje
prekine oziroma ustavi do sklenitve pravnega posla, ne
da bi za to navedel razloge, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na
tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Emanuela Lenarčič). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na internetnem
naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 478-50/2013

Ob-3682/13

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)
Občina Škofja Loka objavlja
namero o sklenitvi neposredne pogodbe
za ustanovitev stavbne pravice
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja
Loka, objavlja namero o sklenitvi pogodbe za podelitev
neodplačne stavbne pravice za gradnjo južne dovozne
ceste za industrijsko cono Trata – izvedba preddel in zemeljskih del na 2. etapi, na podlagi projekta PGD – PZI
št. 7416, Krožno križišče IOC Trata na regionalni cesti
R1-210/1078, Luz d.d., februar 2013. Investicijo bo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev sofinancirala Občina
Škofja Loka, vendar v deležu, ki ne bo večji od 50 %.
Stavbna pravica se podeli na naslednjih parcelah
št.: 195/2, 198/2, 192/8, 208/1, 209/2, 213/3, 212/5
217/1, 218/1, 223/1, 224/6, 224/8, 229/1, 237/1, 242/1,
244/1, 249/3, 254/1 in 258/1, vse k.o. 2031 – Godešič.
Stavbna pravica se podeli za čas 7 mesecev.
Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni
od objave te namere na oglasni deski in na spletni strani Občine Škofja Loka ter v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Zainteresirane osebe lahko v tem roku sporočijo
svoj interes za pridobitev neodplačne stavbne pravice na zgoraj navedenih nepremičninah. Sporočilo naj
vsebuje:
– izjavo, da bo investicija izvedena v skladu z zgoraj
navedenim projektom PGD-PZI,
– ocenjeno vrednost investicije,
– pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine
Škofja Loka (manj kot 50 %),
– izjava, da bo pred sklenitvijo pogodbe zagotovitev
izvedbe zavaroval s pogodbo predpisanim sredstvom
zavarovanja,
– kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, tel. št.).
Ustanovitev stavbne pravice na zgoraj navedenih
nepremičninah se bo izvedla z neposredno pogodbo.
V primeru, da bo za sklenitev zadevnega pravnega posla izkazalo interes več zainteresiranih ponudnikov, bo
občina pred sklenitvijo pogodbe o ustanovitvi stavbne
pravice, izvedla postopek pogajanj z zainteresiranimi
osebami.
Sporočilo lahko zainteresirane osebe pošljejo po
pošti, na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
Škofja Loka ali po e-pošti: obcina@skofjaloka.si.
Ta namera se objavi na spletni strani in na oglasni
deski Občine Škofja Loka ter v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Občina Škofja Loka
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Št. 030-0001/2011

Ob-3696/13

Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
ter Načrta razpolaganja z stvarnim premoženjem z dne
10. 12. 2012, objavlja
javno ponudbo
o prodaji dveh stanovanj
Prodaja stanovanja Kajuhova ulica 8, Slovenske
Konjice št. 3.E, v skupni izmeri 49,76 m2, k.o. 1115 –
Slovenske Konjice, ID znak stanovanja 1115-1237-3.
Vrednost stanovanja po cenitvi znaša 47.175,38 EUR.
Prodaja stanovanja Toneta Melive 10, Slovenske
Konjice št. 15.E, v skupni izmeri 66,37 m2, k.o. 1115 –
Slovenske Konjice, ID znak stanovanja 1115-1326-15.
Vrednost stanovanja po cenitvi znaša 57.453,61 EUR.
Pogoji javne ponudbe:
1. Stanovanja se nahajajo v centru Slovenskih Konjic in se prodajajo po načelu videno–kupljeno.
2. Vsak ponudnik lahko kupi samo eno stanovanje.
3. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh
po overovitvi pogodbe.
4. Merilo za izbor je ponujena cena. Ponujena cena
je lahko nižja od cenilne vrednosti, vendar ne sme biti
nižja več kot 10 % od cenilne vrednosti.
5. Vse stroške v zvezi s ponudbo, vključno s plačilom davka, plača ponudnik oziroma kupec.
6. Občina Slovenske Konjice si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene ponudbe.
7. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti
v roku 15 dni po javni objavi na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, s pripisom
»Ne odpiraj – Javna ponudba za prodajo stanovanj.«
8. Komisija pri Občini Slov. Konjice bo vse prispele
ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku 3 dni po
odpiranju obvestila vse ponudnike.
8. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko
dobite na Občini Slovenske Konjice, pri Zdenku Plankl,
na tel. 757-33-73.
Občina Slovenske Konjice
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2433-13-0145

Ob-3699/13

Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, na podlagi sedmega odstavka 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odločba
US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A, 55/13 –
ZUKD-1B in 79/12 – odločba US) objavlja oklic pravnim
naslednikom, da vstopijo v postopek ureditve meje med
parcelo 345 in sosednjima parcelama 338/2 in 339, vse
v katastrski občini 1232 – Dobležiče, je bilo ugotovljeno,
da je lastnica parcele 338/2 Strašek Marija, nazadnje
stanujoča na naslovu Dobležiče 13, 3261 Lesično, verjetno pokojna, njeni pravni nasledniki pa niso znani in
je od vpisa njene lastninske pravice v zemljiško knjigo
minilo že več kot 50 let. Prav tako je bilo ugotovljeno,
da je verjetno umrla tudi solastnica parcele 339 Strašek
Apolonija, nazadnje stanujoča na naslovu Dobležiče 10,
3261 Lesično, njeni pravni nasledniki niso znani, od
vpisa njene lastninske pravice v zemljiško knjigo pa je
minilo že več kot 50 let. Navedeni osebi nista naročnici
geodetske storitve ureditve meje.
Geodetska uprava Republike Slovenija, Območna
geodetska uprava Celje, zato poziva osebe, ki menijo,
da so pravni nasledniki umrlih lastnic zgoraj navedenih
nepremičnin, da se javijo v 30 dneh od dneva objave
oklica in vstopijo v postopek. Oseba, ki meni, da je
pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega
nasledstva. Po preteku tega roka bo geodetsko podjetje,
pri katerem je bila naročena geodetska storitev ureditve
meje, nadaljevalo s postopkom.
Območna geodetska uprava Celje
dne 11. 9. 2013
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Objave gospodarskih družb
Ob-3667/13
Tolić Franjo s.p., Medribnik 3, 2282 Cirkulane, po
Zakonu o gopsodarskih družbah obveščam svoje upnike, da bom svojo dejavnost z 31. 12. 2013 nadaljeval
v drugi pravnoorganizacijski obliki (statusno se bom
preoblikoval iz s.p. na d.o.o.)
Franjo Tolić s.p.
Ob-3680/13
Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena
Zakona o gospodarskih družbah – 1, samostojni podjetnik Geodetski biro RTL, Peter Rejec s.p., Dolenjska
cesta 462A, 1291 Škofljica, matična številka 3112381000,
davčna številka SI75437830, obvešča upnike, da bo po
preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem listu RS, prenehal opravljati dejavnost oziroma
prenesel dejavnost na novoustanovljeno družbo s prenosom subjekta samostojnega podjetnika na to družbo,
po postopku in na način, kot je opredeljen v ZGD-1.
Samostojni podjetnik
Peter Rejec s.p.
Ob-3681/13
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1), samostojna podjetnica BAR Ježek, Kristina Škrlec s.p., s sedežem Regentova ulica 3, 2000
Maribor, matična številka 5423963000, obvešča upnike
in ostale poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva objave v Uradnem listu RS, začela postopek pri registrskem sodišču za prenos podjetja
na novo kapitalsko družbo. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni register, bo podjetnica prenehala opravljati
dejavnost kot s.p., podjetje podjetnice pa bo v skladu
s sklepom o prenosu podjetja preneseno na novoustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo, po postopku
in na način, določen v ZGD-1.
Ježek Škrlec Kristina s.p.
Ob-3698/13
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1), samostojni podjetnik TEHNO-FIT, Izposoja in servis orodja Breznik Otmar s.p., s sedežem
Radizel, Jezdarska ulica 008A, 2312 Orehova vas, matična številka 3263495000, obvešča upnike in ostale poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto
od dneva objave v Uradnem listu RS, pričel postopek
pri registrskem sodišču za prenos podjetja na novo kapitalsko družbo. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni
register, bo pojetnik prenehal opravljati dejavnost kot
s.p., podjetje podjetnika pa bo v skladu s sklepom o prenosu podjetja preneseno na novoustanovljeno družbo
z omejeno odgovornostjo, po postopku in na način,
določen v ZGD-1.
TEHNO-FIT, Breznik Otmar s.p.
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Zavarovanja terjatev
SV 611/2013

Ob-3658/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz Maribora, opr. št.
SV 611/2013 z dne 11. 9. 2013, sta bili nepremičnini,
gostinski lokal – posamezni del številka 13, na naslovu
Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, in gostinski lokal –
posamezni del številka 128, na naslovu Partizanska
cesta 5, 2000 Maribor, katerih izključni lastnik je družba
OPUS DOM družba za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o., skrajšana firma: OPUS DOM d.o.o., s sedežem
v Mariboru, Kraljeviča Marka ulica 6, 2000 Maribor,
matična številka: 1537504000, na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 9. 2013, opr. št. SV 607/2013, ki jo je
sklenil s prodajalcem družbo IZKOP d.o.o., zastavljena
v korist upnice družbe IZKOP, gradbeništvo, gozdarstvo,
proizvodnja, trgovina, gostinstvo, svetovanje in storitve
d.o.o., skrajšana firma: IZKOP d.o.o., s sedežem v Mariboru, Kraljeviča Marka ulica 6, 2000 Maribor, matična
številka: 2153505000, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 350.000,00 EUR,brez
pogodbenih obresti in skrajnim rokom vračila dne 1. 9.
2023.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 20/2013

Os-3086/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. In 20/2013 z dne 19. 2. 2013, ki je
dne 16. 3. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Leona Markovčič, opr. št.
IZV 90/2013 z dne 7. 3. 2013 nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je enosobno stanovanje, št. 4,
v velikosti 39,20 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Savska c. 6, stavba št. 2516, last dolžnika
Muharema Kerića, zarubljena v korist upnika JEKO-IN
d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave
1.361,24 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 7. 2013
VL 216777/2011

Os-3415/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 216777/2011 z dne 1. 2. 2012,
ki je 15. 2. 2012 postal pravnomočen, je na podlagi
rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsel, opr. št.
IZV 50/2012 z dne 22. 4. 2013, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je poslovni prostor – lokal
v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta, na naslovu,
Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora, v skupni izmeri 76,5 m2, last dolžnika Muhameta Haxiu, zarubljena
v korist upnika Akada d.o.o., Bezje 10, Kranjska Gora,
zaradi izterjave 185,20 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu nima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 31. 7. 2013
VL 138911/2011

Os-3416/13

V izvršilni zadevi upnika Stanovanjsko podjetje
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob suhi 19,
Ravne na Koroškem, ki ga zastopa odvetnik Matej Gašperšič – odvetnik, Trubarjeva ulica 5, Radovljica, proti
dolžniku Primožu Avguštin, Cesta Cirila Tavčarja 3/B,
Jesenice, zaradi izterjave 97,02 EUR s pp, se izbriše
zaznamba sklepa, opr. št. VL 138911/2011 z dne 26. 3.
2013, na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je dvosobno stanovanje št. 3, v izmeri 69,66 m2, v 1.
nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, Cesta Viktorja Svetina 7, št. stavbe 652, last dolžnika Primoža
Avguština.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 31. 7. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 137/2011

Os-3485/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja eta-

žne lastnine, na stavbi z naslovom Maribor, Kamniška
ulica 30, št. stavbe 1306, na predlog predlagateljice
Petre Kos, stanujoče Libeliče 22, Libeliče, ki jo zastopa Agencija Etažna, Jožica Rebec s.p. ki predlaga
vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe
št. 658-1306-78 in za vzpostavitev pravnega naslova,
19. 8. 2013 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: prodajne pogodbe, sklenjene
med prodajalcem GP Dravograd in kupcem Reinhold
Polaničem, za dvoinpolsobno stanovanje, št. 21, v 5.
nadstropju, s pripadajočim kletnim prostorom, na naslovu Kamniška ulica 30, Maribor, sklenjeno med letom
1971 in 1986.
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 predlagateljev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 8. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih

P 27/2012

Os-3506/13

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožnem
sodniku Marjanu Neuvirtu, v pravdni zadevi tožeče
stranke Suzane Golub, Tržec 31, Videm pri Ptuju, ki jo
zastopa Igor Majnik, odvetnik na Ptuju, zoper toženo
stranko Rosario Gibilisco, Medesano, via A. Volta 13,
Medesano, Italija, zaradi ugotovitve lastninske pravice
(spr. vr. 10.000,00 EUR) dne 1. 7. 2013 sklenilo:
toženi stranki Rosariu Gibiliscu, Medesano, via A.
Volta 13, Italija, se za začasnega zastopnika postavi
odvetnik Lovrec Janez, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj.
Začasni zastopnik ima v tem pravdnem postopku do pravnomočnosti sklepa vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, in sicer vse dotlej, dokler pred
sodiščem v tem postopku ne nastopi začasno zastopani
osebno ali po pooblaščencu.
Ta sklep o postavitvi začasnega zastopnika se objavi v Uradnem listu RS in na sodni deski Okrajnega
sodišča v Gornji Radgoni in o tem obvesti pristojni organ
za socialne zadeve – Center za socialno delo Gornja
Radgona.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 1. 7. 2013
In 69/2013

Os-3505/13

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač
v izvršilni zadevi upnice Raiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 76, Maribor – dostava, ki jo zastopa odv. Vojko
Zidanšek, Stari trg 36, Slovenske Konjice, zoper dolžnika Uroša Milić, Tominškova ulica 64, Ljubljana - Črnuče,
zaradi izterjave 3.427,58 EUR s pp sklenilo:
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za začasnega zastopnika dolžnika Uroša Milić,
Tominškova ulica 64, Ljubljana - Črnuče, se imenuje
Primož Cegnar, odvetnik, Cigaletova 7, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 6. 6. 2013
VL 79412/2013

Os-3504/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Mohorko Rafael – odvetnik, Miklošičeva
ulica 5, Celje, proti dolžniku Bojanu Dolžan, Jareninski
dol 57a, Jarenina, ki ga zastopa odv. zač. zast. Vesna
Zakeršnik, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, zaradi izterjave
32.546,74 EUR, sklenilo:
dolžniku Bojanu Dolžan, Jareninski dol 57a, Jarenina, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Vesna
Zakeršnik, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2013

Oklici dedičem

D 132/2012

Os-2847/13

Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče zapuščinski
postopek po pokojnem Romanu Lukač, rojen 13. 3. 1954,
državljan Republike Slovenije, poročen, umrl 7. 3. 2012,
nazadnje stanujoč Spodnja Javoršica 2 A, Moravče.
Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Romanu
Lukaču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču kot dediči
v roku enega leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 30. 5. 2013
D 3/2012

Os-1177/13

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Mariji Breznik
v zapuščinski zadevi po dne 9. 9. 1972 umrlem Janezu
Ferenčaku, rojenem 22. 4. 1925, nazadnje stanujočem
Jumet, Belgija, izven naroka dne 14. 1. 2013, podaja
oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Janezu Ferenčaku, rojenem 22. 4. 1925, nazadnje stanujočem Jumet, Belgija,
katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku
enega leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 14. 1. 2013
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Os-1178/13

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Mariji Breznik
v zapuščinski zadevi po dne 14. 5. 1980 umrlem Vincencu Ferenčaku, rojenem 12. 12. 1928, nazadnje stanujočem Liege, Belgija, izven naroka dne 14. 1. 2013,
podaja oklic:
Zakoniti dediči po pokojnem Vincencu Ferenčaku, rojenem 12. 12. 1928, nazadnje stanujočem Liege,
Belgija, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo,
da v roku enega leta od objave oklica na oglasni deski
tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 14. 1. 2013
D 2/2012

Os-1179/13

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Mariji Breznik
v zapuščinski zadevi po dne 19. 6. 2010 umrli Ani Ferenčak, rojeni 28. 2. 1931, nazadnje stanujoči Herstal,
Belgija, izven naroka dne 14. 1. 2013, podaja oklic:
Zakoniti dediči po pokojni Ani Ferenčak, rojenem
28. 2. 1931, nazadnje stanujoči Herstal, Belgija, katerih
podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku enega
leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, priglasijo
svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 14. 1. 2013
D 1/2012

Os-1180/13

Okrajno sodišče v krškem po sodnici Mariji Breznik
v zapuščinski zadevi po dne 29. 9. 2006 umrli Mariji
Bodart, rojeni Ferenčak, rojeni 15. 2. 1932, nazadnje
stanujoči Charleroi, izven naroka dne 14. 1. 2013, podaje oklic:
zakoniti dediči po pokojni Mariji Bodart, rojeni Ferenčak, rojeni 15. 2. 1932, nazadnje stanujoči Charleroi,
Belgija, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da
v roku 1 leta od objave tega oklica in oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča priglasijo svoje pravice do
zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 14. 1. 2013
II D 1037/2013

Os-3512/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Jurjevič Leopoldu, rojenem dne 5. 2. 1928, umrlem dne 12. 3. 2013, nazadnje
stanujočem na naslovu Prušnikova ulica 11, Ljubljana,
državljanu Republike Slovenije.
Sodišče je ugotovilo, da bi kot potencialni zakoniti
dediči in stranke postopka, ki se lahko opredelijo do
veljavnosti oporoke, prišli v poštev tudi njegovi nečaki,
potomci brata Ivana Jurjeviča in sestre Marije Jurjevič
(Florjančič). Drugi podatki omenjenih oseb (ime, naslov,
morebiten datum smrti ter podatki o dedičih) sodišču
niso znani.

Stran

2664 /

Št.

78 / 20. 9. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) nečake ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Jurjevič
Leopoldu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2013
II D 578/2013

Os-3552/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 5. 3. 2011 umrlem Danilu Kaučiču, sinu Vilibalda, rojenem 12. 7. 1957, državljanu RS,
upokojencu, nazadnje stanujočem Cesta XIV. divizije 90,
je sodišče ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti samski,
otrok ni imel, starši so umrli pred njim, bratov ali sester ni
imel. Zapustnikova mama Henrika Kaučič, rojena 28. 1.
1933, rojena Muster, stanujoča Cesta XIV. divizije 90, je
imela sestri Olgo Muster, rojeno 26. 4. 1936, neznanega
prebivališča, in Marijo Ehrer, rojeno 10. 9. 1931, prav tako
neznanega prebivališča.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ter vse,
ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski Okrajnega sodišča v Mariboru, v skladu z 206. členom
Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 8. 2013
D 469/2011

Os-1094/12

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Antonu Svenšek, roj. 29. 12. 1865,
vdovcu, umrlem 15. 5. 1938, iz Sp. Hajdine št. 41.
Ker se ne ve, ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki bi
bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD),
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne
bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 1. 2012
D 40/2013

Os-3331/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok.
Mariji Sivec, hčerki Ivana Sivca, rojeni 26. 5. 1926, ki je
umrla 5. 1. 2013, v Podbrdu.
Glede na to, da sodišče nima podatkov o tem, kdo
bi bili njeni zakoniti dediči, s tem oklicem poziva vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku
enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo
pravico do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči
ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojne, v delu, v katerem bo presegala vrednost, do katere je omejena v korist
Občine Kobarid, izročilo Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 7. 2013
D 401/1954

Os-3332/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Martinu Rakušček, sinu Andreja, rojenem leta

1887, v Koseču, z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Koseč 10/8, Kobarid, ki je umrl 31. 10. 1954, in
sicer zaradi izdaje dodatnega sklepa o dedovanju, ker
v njegovo zapuščino sodi tudi nepremičnina s parc.
št. 690/1, k.o. Smast, last zapustnika do celote, vrednost katere znaša 2.613,00 EUR (po javno objavljenih
podatkih GURS-a).
V prvotnem zapuščinskem postopku sta po zapustniku dedovali njegova vdova Alojzija Rakušček, rojena
Gregorčič, Koseč 10, Kobarid, in njegova sestra Marija
Rakušček, Koseč 10, Kobarid, ki sta že obe pokojni.
Glede na to, da sodišče nima podatkov o tem, kdo
bi bili vsi zapustnikovi zakoniti dediči, s tem oklicem
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do njegove
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 dediči
ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojnega izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 31. 7. 2013

Oklici pogrešanih
N 26/2013

Os-3558/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega Antona Žigante, sina Gregorja,
rojenega 5. 12. 1819, z zadnjim znanim prebivališčem
v Rakitovcu 53, Črni Kal, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o življenju pogrešanega, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 8. 2013
N 39/2012

Os-3562/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega Petra Celestina Šava, rojenega 13. 5. 1874, z zadnjim znanim prebivališčem v Dolu
pri Hrastovljah 16, Črni Kal, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju se poziva,
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 8. 2013
N 47/2012

Os-3563/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega Ivana Mohorčiča, sina Simona, z zadnjim znanim prebivališčem v Briču 32, Šmarje,
za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o življenju pogrešanega, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 8. 2013
N 82/2012

Os-3565/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešanega Čelestina Korena, rojenega 22. 2.
1904, neznanega bivališča, za mrtvega.
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Pogrešanega se poziva, da se oglasi sodišču, vse,
ki kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to
sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 8. 2013
N 100/2012

Os-3566/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane Marije Olenik, rojene 4. 9. 1913,
z zadnjim znanim prebivališčem v Loki št. 31, Črni Kal,
za mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2013
N 107/2012

Os-3567/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega Ivana Lazarja, sina Mihaela,
rojenega 23. 9. 1887, z zadnjim znanim prebivališčem
v Podpeči št. 18, Črni Kal, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva,
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2013
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Os-3568/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane Marije Rožac, rojene 16. 8. 1874,
v Rakitovcu, neznanega prebivališča, za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju, se poziva, da to
sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 8. 2013
N 113/2012

Os-3569/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešane Urše Žigante, žene Antona, rojene
Primožič, neznanega prebivališča, za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju, se poziva, da to
sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2013
N 10/2013

Os-3404/13

V nepravdni zadevi opr. št. N 10/2013 zaradi razglasitve pogrešanega Karla Žužka, zadnje znano bivališče
Čilpah 16, Trebelno za mrtvega, na predlog Gašperja
Ločniškarja, Moste 97 L, Komenda, ki ga zastopa odv.
Ada Gole Grandovec iz Trebnjega, pozivamo pogrešano
osebo, kot tudi vse ostale, ki bi karkoli vedeli o njegovem
življenju, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, sicer bo pogrešani po poteku tega
roka razglašen za mrtvega.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 16. 7. 2013
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Spričevala preklicujejo

Aljaž Žiga, Dolomitska ulica 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500082433, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gny-332097
Batagelj Venceslava, Iztokova 21, Nova Gorica, zavarovalno polico, št. 50500104594, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnt-332077
Benedetti Igor, Vanganelska cesta 7A, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 50500048053, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gno-332132
Benedetti Igor, Vanganelska cesta 7A, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 50500048099, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnn-332133
Bot Dušan, Noršinci pri Ljutomeru 14B, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 50500071071, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gni-332088
Clemente Marko, Brajnikova ulica 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500013533, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gne-332071
Furlan Debora, Cesta bratstva 4, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 50500088011, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm-332134
Glavina Igor, Kraljeva ulica 19, Koper - Capodistria,
zavarovalno polico, št. 50500056876, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnc-332144
Hlebš Marijana, Spodnja Bistrica 2, Tržič, zavarovalno polico, št. 50500008148, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnb-332170
Kolednik Aleš, Lancova vas 10A, Videm pri Ptuju,
zavarovalno polico, št. 50500015195, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnj-332087
Košuta Nataša, Groharjevo naselje 11, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 50500082059, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gng-332065
Kovačič Nataša, Hrastje, Mota 83, Radenci, zavarovalno polico, št. 50500077678, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnd-332143
Kus Iris, Ob Polju 21, Muta, zavarovalno polico, št.
50500076679, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnk-332086
Orson Staša, Nova vas 39, Zgornja Besnica, zavarovalno polico, št. 50500058518, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnc-332169
Rener Jani, Ulica Albina Dujca 6, Divača, zavarovalno polico, št. 50500120201, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnn-332108
Sivac Fahrudin, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500053183, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnf-332141
Šmalcelj Dejan, Šalka vas 80, Kočevje, zavarovalno polico, št. 41601003406, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnp-332106
Zidanšek Jurij, Tacenska cesta 135, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500118290. gnm-332084
Žorž Janko, Frankovo naselje 69, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 50500038806, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gny-332172

Balent Tina, Dolenjska cesta 273, Škofljica,
spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Škofljica. gny332072
Bele Franci, Žahenberc 49, Rogatec, spričevalo 7.
razreda VIZ III. Osnovne šole Rogaška Slatina, izdano
leta 1985. gnd-332093
Boštjančič Peter, Ulica Petra Skalarja 10, Ljubljana,
indeks, št. 18070018, izdala Filozofska fakulteta, leto
izdaje 2007. gnc-332098
Dragovič Vesna, Soteska 8, Straža, spričevalo RIC
Novo mesto, številka 171, izdano leta 2001, izdano na
ime Obradović. gne-332142
Đedović Hana, Jakopičeva ulica 14, Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Ketteja in Murna, izdano leta 2007.
gnq-332130
Ferjan Armin, Olševek 37, Preddvor, spričevalo - letno 8. razreda Osnovne šole Šenčur, izdano leta 2004.
gnv-332100
Glavač Bojan, Šarhova ulica 30, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Šole za odrasle (Ljubljana, Miklošičeva 26). gnw-332124
Jendrašić Petra, Skopolijeva 18, Ljubljana, indeks,
št. 18101213, izdala Filozofska fakulteta. gnt-332131
Kočevar Alja, Log pri Vrhovem 14, Radeče, indeks,
št. 20100154, izdala Pravna fakulteta, leto izdaje 2010.
gng-332119
Korošec Lara, Roška cesta 46, Kočevje, indeks, št.
31110056, izdala Fakulteta za farmacijo. gng-332165
Kos Tanja, Keršičeva cesta 3A, Trbovlje, indeks,
izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 2006. gnd-332168
Košnjek Žiga, Kapusova ulica 1, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Poljane, izdano leta
2004. gnt-332127
Križnik Manca, Ulica Metoda Mikuža 18, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Mirana Jerca, izdano leta 2004.
gnu-332076
Majerle Tjaša, Slovenska vas 22, Šentrupert, spričevalo – letno 8. razreda Osnovne šole Mirna, izdano
leta 2005. gnb-332145
Mancini Tadeja, Cesta Krimskega odreda 86, Vrhnika, indeks, št. 20090242, izdala Pravna fakulteta. gnk332161
Motoh Mojca, Cesta v Rečico 14, Laško, spričevalo
9. razreda Osnovne šole Primoža Trubarja, Laško, izdano leta 2009. gns-332103
Mugerli Sara, Ljuba Šercerja 17, Nova Gorica, indeks, št. 41070068 (izdan leta 2007), izdala Medicinska
fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnw-332099
Osolnik Dejan, Čeplje 20, Lukovica, spričevalo 9.
razreda Osnovne šole Mengeš, izdano leta 2009. gnf332091
Peternel Tine, Novovaška cesta 124, Žiri, indeks, št.
20090307, izdala Pravna fakulteta. gni-332163
Petrovec Daša, Črni Vrh 2C, Polhov Gradec, spričevalo 9. razreda OŠ Polhov Gradec, izdano leta 2006.
gne-332096
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Rajher Smilja, Proletarska 9, Kidričevo, preklic diplome Zavoda B2 izobraževalnega centra v Mariboru (številka diplome 039/04-MB, izdana leta 2012), objavljenega v
Ur. l. RS, št. 79/12, pod oznako GNS-329603. gnt-332102
Rupnik Nika, Celovška cesta 99A, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Nove Fužine, izdano leta 2003.
gnn-332158
Tedeško Mateja, Cikuti 3, Pobegi, spričevalo – letno
9. razreda Osnovne šole Elvire Vatovec Prade, izdano
leta 2008. gnz-332171
Teh Vida, Španova pot 3, Ljubljana, diplomo Pedagoška fakulteta, Maribor, št. VOO293, izdana na ime
Tehvida Šehić. gnp-332081
Trček Aleksandra, Bobrova ulica 1, Ljubljana, diplomo Centra za tehnološko usposabljanje GZS, izdana 10.
7. 2003, na priimek Žagar. gnl-332085
Vilar Mile, Studenca 27, Kamnik, diplomo Univerze
v Ljubljani, izdana leta 2009, številka 596. gny-332122
Zadnikar Žan, Cilenškova 27, Ljubljana, spričevalo
o končani OŠ Jože Moškrič, izdano leta 2006. gnh332164
Zaman Martin, Zaloška cesta 98, Ljubljana, indeks,
št. 20202387, izdala Pravna fakulteta, leto izdaje 2002.
gno-332111

Drugo preklicujejo
Anđelković Marija, Ižanska cesta 136, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31270219, izdala Fakulteta za
farmacijo. gnh-332114
Babnik Petra, Levčeva ulica 13, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 41060086, izdala Medicinska fakulteta. gnu-332151
Berčan Mark, Ljubljanska cesta 10, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 28110030, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko. gnw-332149
Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska Gora, dovolilnice, za državo Rusija tretja, številke T006065,
T006376, T011166 in T011167. gne-332117
Bojčič Špela, Stražunska ulica 20, Maribor, študentsko izkaznico, št. 41090205, izdala Medicinska fakulteta. gnh-332089
Bone Andraž, Stomaž 8A, Dobravlje, študentsko izkaznico, št. 4110085, izdala Medicinska fakulteta, Ljub
ljana. gnj-332162
Božič Jakob, Ulica talcev 9, Zagorje ob Savi, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Litija. gne-332167
Božič Kristina, Tovarniška cesta 3A, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 01009306, izdala Pedagoška
fakulteta. gne-332121
Brestovac Danijel, Dovje 114, Mojstrana, študentsko izkaznico, št. 19494800, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnx-332073
Brglez Aleksandra, Črešnjevec 37A, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 11130260626, izdala
Višja poslovno-komercialna šola Celje. gnu-332155
Butala Jan, Ulica Moša Pijade 8, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 64120240, izdala Fakulteta za
elektrotehniko. gni-332067
Dular Blaž, Hruševec 23, Straža, potrdilo NPK –
voznik tovornega vozila, veljavno od leta 2009, izdajatelj B&B d.o.o., Ljubljana, številka 7564/29, izdano leta
2009. gnv-332104
Dvornik Mladen, Kajuhova ulica 1A, Slovenj Gradec, potrdilo o strokovni usposobljenosti upravljalca prevozov, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 608631,
izdano leta 1997. gnj-332112
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Enova Klemen Jan, Avsečeva ulica 2, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnm-332159
Eržek Matic, Ulica Ivana Roba 58, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. E1013939, izdala Fakulteta za
medijske komunikacije. gnx-332173
Fric David, Dornava 122, Dornava, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008539001, izdajatelj Cetis
d.d. gnt-332152
Golob Blaž, Tolminska cesta 38, Idrija, študentsko
izkaznico, št. 23080840, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnf-332066
Goričar Jure, Bavdkova ulica 10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 49100013, izdala Gea College.
gnp-332110
Gošnik Veronika, Mlače 29, Slovenske Konjice,
študentsko izkaznico, št. 41100209, izdala Medicinska
fakulteta. gnz-332146
Hudoklin Maja, Hudo, Mlinarska ulica 4, Radomlje,
študentsko izkaznico, št. 19512816, izdala Ekonomska
fakulteta. gng-332090
Jagodic Valentin, Karantanska cesta 18, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 71112012, izdala Biotehniška
fakulteta. gnb-332120
Jamnik Zupančič Bernarda, Podter 6, Ljubno ob
Savinji, študentsko izkaznico, št. 01009383, izdala Pedagoška fakulteta. gnr-332079
Jeraj Juš, Malejeva ulica 12, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 18110328, izdala Filozofska fakulteta. gnq332080
Jurjevec Jana, Cankarjeva ulica 13, Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, št. 61268252, izdala Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru. gnk-332136
Kermc Andreja, Brezovica pri Stopičah 7, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 18100334, izdala Univerza
v Ljubljani. gng-332140
Kinološko društvo Barje, Ob dolenjski železnici 30,
Ljubljana, štampiljko okrogle oblike, v notranjosti glavi
španjela in nemškega ovčarja, na obodu besedilo KINOLOŠKO DRUŠTVO, spodaj BARJE in nad njim številka
2. gns-332128
Kinološko društvo Barje, Ob dolenjski železnici 30,
Ljubljana, štampiljko okrogle oblike, v notranjosti glavi
španjela in nemškega ovčarja, na obodu besedilo KINOLOŠKO DRUŠTVO, spodaj BARJE in nad njim številka
3. gnr-332129
Kocmur David, Tratnikova ulica 34, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18080365, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana. gno-332082
Koligar Dunja, Breška vas 2, Šentjernej, študentsko
izkaznico, št. 18123357, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnd-332068
Koračin Jasmina, Cerovec pri Trebelnem 11, Trebelno, študentsko izkaznico, št. 31090018, izdala Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani. gnv-332075
Koren Nina, Sužid 13, Kobarid, študentsko izkaznico, št. 07074036, izdala Fakulteta za varnostne vede.
gnx-332123
Kosirnik Maj, Grobeljka cesta 6, Mengeš, kolesarsko izkaznico, izdajateljica Osnovna šola Mengeš, izdana leta 2013. gnv-332125
Kovač Miha, Rožna dolina, Cesta V/15, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 37001245, izdala Veterinarska
fakulteta. gni-332092
Kovšca Neli, Bevkova ulica 13, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 89121191, izdala Fakulteta za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije,
Univerza na Primorskem. gnu-332126
Kranjc Lenart, Belačeva ulica 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 32070078, izdala Naravnoslovno tehniška fakulteta. gnf-332116

Stran

2668 /

Št.

78 / 20. 9. 2013

Lazarević Vedran, Grad 190E, Grad, študentsko
izkaznico, št. 41060053, izdala Medicinska fakulteta.
gnt-332156
Lozej Sara, Celovška cesta 136, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21120732, izdala Fakulteta za družbene vede. gnu-332101
Luković Marino, Spodnje Laže 7, Loče pri Poljčanah, študentsko izkaznico, št. E1063668, izdala FERI,
Maribor. gnb-332070
Mazej Doroteja, Ljubija 97A, Mozirje, študentsko
izkaznico, št. G1016875, izdala Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru. gno-332107
Mlinarič Ivan, Kolodvorska cesta 55, Tržič, študentsko izkaznico, št. 63020256, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnl-332160
Munih Kim, Gradišče 5A, Sežana, študentsko izkaznico, št. 01009348, izdala Pedagoška fakulteta. gnh332118
Novak Luka, V Loki 25, Brezovica pri Ljubljani,
študentsko izkaznico, št. 09120315, izdala Fakulteta za
pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani. gnp-332139
Omejc Maja, Škofjeloška cesta 35, Medvode, študentsko izkaznico, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnr-332154
Palir Neža, Grobelno 51, Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, št. 31112029, izdala Fakulteta za
farmacijo. gng-332115
Pirš Boštjan, Preglejva ulica 72, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41080255, izdala Medicinska fakulteta. gno-332157
Poklukar Ana, Poljšica 75, Zgornje Gorje, študentsko izkaznico, št. 41070229, izdala Univerza v Ljubljani.
gnj-332137
Poličnik Klara, Šentjanž 12, Rečica ob Savinji, študentsko izkaznico, št. 18090819, izdala Filozofska fakulteta. gns-332078
Rebrica Natalija, Gradišče 15, Tišina, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Murska Sobota. gnl-332135
Rojec Miha, Loški Potok 16, Loški Potok, študentsko izkaznico, št. 23100413, izdala Fakulteta za strojništvo. gnb-332074
Sotler Jure, Trubarjeva ulica 56, Celje, študentsko
izkaznico, št. 41080233, izdala Medicinska fakulteta.
gny-332147
Sotošek Anja, Kolodvorska ulica 13, Kozina, študentsko izkaznico, št. 41080040, izdala Medicinska fakulteta, dentalna medicina, Ljubljana. gns-332153
Šolar Martin, Cankarjeva cesta 25 A, Bled, študentsko izkaznico, št. 71110256, izdala Biotehniška fakulteta, Ljubljana. gnc-332069
Šonc Kučič Darja, Čretež 5B, Krško, izkaznico nepremičninskega posrednika, številka 0183601808, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. gnf-332166
Terpin Pika, Lapajnetova 11, Idrija, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jurija Vege, Idrija. gni-332138
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Tihole Jure, Brege 71A, Krško, študentsko izkaznico, št. 41060111, izdala Medicinska fakulteta. gnq332109
Tretjak Igor, Šentjanž pri Dravogradu 124, Dravograd, študentsko izkaznico, št. 11300445, izdala Zdravstvena fakulteta. gnn-332083
Ulen Simona, Vanča vas 26, Tišina, študentsko
izkaznico, št. 04032923, izdala Fakulteta za upravo,
Ljubljana. gnv-332150
Van Midden Marion Antonia, Gabrje pri Stični 6,
Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 28110102,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gng-332148
Vili Mikša s.p., Cerovec pod Bočem 26, Rogaška
Slatina, licenco, številka 11592/004, za vozilo volvo,
registrska številka CE H7-18H. gnc-332094
Vili Mikša s.p., Cerovec pod Bočem 26, Rogaška
Slatina, licenco, številko 11592/002, za vozilo volvo,
registrska številka CE Z0 57S. gnb-332095
Vodopivec Bojan, Ob dolenjski železnici 12, Ljub
ljana, izkaznico izvršitelja, številka izkaznice 70, izdajatelj Ministrstvo za pravosodje. gnq-332105
Zorman Matjaž, Škofjeloška cesta 43, Kranj, študentsko izkaznico, št. 41110119, izdala Medicinska fakulteta. gni-332113
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