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Leto XXIII

Javni razpisi
Ob-4101/13
Obvestilo o zaprtju razpisa
E 3, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, objavlja, da je javni razpis z oznako Javni razpis
E3URE-2013-1 za nepovratne finančne spodbude za
ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih
odjemalcih, ki je bil objavljen 6. 9. 2013 v Uradnem listu
RS, št. 73/13, zaprt. Zaprtje razpisa začne veljati z dnem
objave tega obvestila.
E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.
Ob-4125/13
Na podlagi 65. in 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07,
56/08, 4/10, 20/11 in 100/11; v nadaljevanju: ZUJIK) in
6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10, v nadaljevanju: Pravilnik)
Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju romske
skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu
2014 financirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(projektni razpis, oznaka JPR-Romi-2014)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet oziroma področje javnega razpisa: predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne
osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti
v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji
s statusom samozaposlenih v kulturi.
3. Pomen izrazov
Kulturne nepridobitne organizacije s statusom
pravne osebe zasebnega prava so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije,
ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.
To dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo v prijavnem obrazcu št. 1a ter delujejo na temeljnem področju
razpisa vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa. Na
tem javnem razpisu lahko nastopa kot prijavitelj kulturnega projekta.
Ustvarjalec ali ustvarjalka je fizična oseba, ki ima
pridobljen status samozaposlenih v kulturi in to dokazu-

je s podpisano in ožigosano izjavo v prijavnem obrazcu
št. 1b. Na tem javnem razpisu lahko nastopa kot prijavitelj kulturnega projekta.
Prijavitelj kulturnega projekta je odgovorni nosilec
kulturnega projekta.
Kulturni projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je namenjena javnosti ter ga
je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost kulturnega projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta po stroškovnih postavkah,
prikazanih v finančni obrazložitvi, ujemajo (odhodki =
prihodki).
Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst
let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa,
da se polnoletnost doseže že prej (povzeto po definiciji
1. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina ZN z resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 1989).
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki so:
4.1. nepridobitne kulturne organizacije s statusom
pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno – umetniških dejavnosti in posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano
in ožigosano izjavo št. 1a, ter delujejo na temeljnem področju razpisa vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa
(šteje se datum izdaje odločbe pristojne upravne enote).
Priporočene priloge:
– dokazilo o profesionalnosti (diploma vsaj enega
posameznika, vključenega v prijavljeni projekt s področja umetnosti, družboslovja ali humanistike, pogodba
o zaposlitvi ali status samozaposlenega v kulturi);
– dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.).
ali
4.2. ustvarjalci/ustvarjalke, ki imajo status samozaposlenih v kulturi, kar dokazujejo s podpisano izjavo
št. 1b.
Priporočena priloga:
– dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.).
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi vse naslednje
pogoje:
– če so že bili v pogodbenem razmerju z ministrstvom, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva in njegovih proračunskih porabnikov,
kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 2;
– v primeru (so)financiranja kulturnega projekta morajo omogočiti njegovo javno dostopnost, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo št. 3;
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– ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je bil že
izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu
oziroma pozivu ministrstva ali njegovih proračunskih
porabnikov, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano
izjavo št. 4;
– kulturni projekt morajo realizirati do konca leta
2014 in dosledno udejanjati pogodbo z ministrstvom,
kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 5.
5. Področja dejavnosti kulturnih projektov
Izdajateljska in založniška dejavnost
Ministrstvo bo podprlo predvsem:
– revije in časopise v romskem jeziku, ki obravnavajo izvirne in prevodne leposlovne, esejistične in
kritiške prispevke ter izvirne in prevodne prispevke o leposlovju, umetnosti in kulturi,
– mladinske revije in časopise v romskem jeziku,
ki prispevajo h kulturni vzgoji in izobraževanju otrok in
mladine,
– izvirna leposlovna esejistična in kritiška dela
v maternem jeziku,
– izdajo del za otroke v romskem jeziku ali dvojezična dela,
– dvojezična prevodna in poljudnoznanstvena leposlovna dela (za odrasle ali mladino),
– izvirna in prevodna dela iz humanističnih in družboslovnih ved (posebno tista, ki se nanašajo na jezik,
umetnost in kulturo romske skupnosti),
– slovarska dela, pomembna za ohranitev posebne
kulturne identitete, ki bodo izdelana na podlagi strokovnih jezikovnih zakonitosti (za slovarje) oziroma ob
sodelovanju jezikoslovca.
Spletne strani
Ministrstvo bo podprlo predvsem vzpostavitve novih
spletnih strani, namenjenih obveščanju ter objavi člankov (posebno tistih, ki se nanašajo na jezik, umetnost in
kulturo romske skupnosti).
Dejavnosti kulturnih skupin
Ministrstvo bo podprlo predvsem redno delovanje
in nastope kulturnih skupin ter usposabljanje mentorjev.
Kulturna animacija
Ministrstvo bo podprlo delovanje kulturnih animatorjev. Prijavitelj naj k vlogi priloži letni program dela
animatorja z romskimi društvi in skupinami.
Dejavnosti za ohranjanje jezika
Ministrstvo bo podprlo profesionalno zasnovane
oziroma vodene dejavnosti za ohranjanje jezika in takšne, ki razvijajo jezikovno kulturo in jezikovno ustvarjalnost na področju romske skupnosti.
Mednarodno sodelovanje
Ministrstvo bo podprlo mednarodno sodelovanje
Romov, ki prispeva k ohranjanju njihove kulturne identitete. Prijavitelj naj vlogi priloži vabilo organizatorja in
tujine ter v vlogi pojasniti tudi smiselnost udeležbe.
Medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti
Ministrstvo bo podprlo kulturno sodelovanje romske skupnosti in različnih drugih manjšinskih etničnih
skupnosti ter sodelovanje romske skupnosti z večinskim prebivalstvom, s čim širšim zajetjem različnih
vsebin.
Predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju
Ministrstvo bo podprlo predstavitve na čim bolj racionalen in učinkovit način z namenom, da se s kulturo
romske skupnosti seznani širše okolje.
Prireditve
Ministrstvo bo podprlo kakovostne prireditve, ki po
svoji vsebini vključujejo čim več prednostnih kriterijev
tega javnega razpisa.
Predavanja, seminarji ipd.
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Ministrstvo bo podprlo predavanja in seminarje
z romsko tematiko, ki jih bodo izvajali strokovno usposobljeni ali izkušeni predavatelji.
Digitalizacija
Ministrstvo bo podprlo digitalizirane in spletno dostopne digitalizirane vsebine, prilagojene specifičnim
potrebam romske skupnosti v RS.
Drugo
Ministrstvo bo podprlo tudi projekte, ki jih ni mogoče uvrstiti med zgoraj navedene dejavnosti, pa vendar
so pomembne za ohranjanje in razvoj kulture romske
skupnosti.
6. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa:
6.1. Temeljni kriteriji
1. prispevek k ohranjanju in razvoju kulturne
identitete (jezik, ohranjanje in razvoj tradicije in kulture,
aktivno vključevanje romske populacije),
2. prispevek h kulturni raznolikosti,
3. integrativno delovanje,
4. ustvarjalnost kot estetski presežek.
6.2 Prednostni kriteriji:
1. kulturna dejavnost otrok,
2. kulturna dejavnost, namenjena otrokom,
3. izvirnost,
4. kulturna dejavnost v jeziku pripadnikov romske skupnosti ali dvojezični projekt,
5. opredeljena ciljna populacija, kateri je projekt
namenjen,
6. aktivno vključevanje strokovnjakov in umetnikov,
7. sodelovanje z javnimi organizacijami s področja kulture in vključevanje projekta v javno kulturno
infrastrukturo,
8. širjenje informacij o kulturnem življenju, delu in
razmišljanjih pripadnikov romske skupnosti;
9. podpora lokalne skupnosti,
10. projekt bo izvedlo romsko društvo, zveza
oziroma samozaposleni v kulturi, pripadnik romske skupnosti,
11. pravna oseba je pridobila status delovanja
v javnem interesu oziroma samozaposleni/a v kulturi
je pridobil/a pravico do plačila prispevkov za socialno
zavarovanje.
7. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja
Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov izvedlo po
postopku, kot ga določa Pravilnik. Izbrani in v okviru razpisanih sredstev (so)financirani bodo tisti kulturni
projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje.
Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnem listu, ki je del razpisne dokumentacije. Prvi temeljni kriterij je ocenjen s točkami od
0 do 10, ostali temeljni kriteriji pa s točkami od 0 do 5.
Vsak od prednostnih kriterijev je ocenjen z 0 ali 1 točko.
Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki
Sloveniji, ki ima možnost, da v svojem predlogu pripravi
po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih
sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko
povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih projektov.
8. Vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 90.539,00 EUR
oziroma toliko, kot bo vrednost proračunske postavke
»Kulturna dejavnost romske skupnosti« v predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije, dela za kulturo,
za leto 2014.
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9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih
bo določal Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2014 in 2015.
10. Razpisni rok
Besedilo javnega razpisa z oznako JPR-Romi-2014
se objavi v Uradnem listu RS dne 8. 11. 2013 in na spletnih straneh ministrstva (http://www.mk.gov.si).
Razpis se zaključi 9. decembra 2013.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane
po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno dne 9. 12. 2013, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče
ministrstva prispele do dne 9. 12. 2013. Osebno oddane
vloge se bodo upoštevale kot pravočasne, če bodo oddane v vložišču ministrstva do 9. 12. 2013 do 12. ure.
Nepravočasne vloge se bodo zavrgle.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec za posamezen kulturni projekt
z izjavami,
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, v času uradnih ur ministrstva:
v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Ministrstvo (pristojna
uslužbenka) bo zainteresiranim prijaviteljem na njihovo
pobudo razpisno dokumentacijo tudi posredovalo.
12. Način prijave, pošiljanja in vsebina vlog
12.1. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta oddati v zaprti ovojnici, ki je na prednji
strani označena s pripisom »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis JPR-Romi-2014«, na naslov: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Na zadnji strani
ovojnice je potrebno navesti popolni naziv in naslov
prijavitelja.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja
do preteka razpisnega roka.
Dopolnitev oziroma sprememba vloge mora biti na
ovojnici izrecno označena z navedbo, na kateri razpis
in vlogo se nanaša.
Vsi podatki vlog, prispelih na javni razpis, so informacija javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja
dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov
vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali
ocene vloge na podlagi razpisanih meril.
Šteje se, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji javnega razpisa.
Na javnem razpisu lahko z istim projektom kandidira le en prijavitelj. V primeru, da bo več prijaviteljev na
javnem razpisu kandidiralo z istim projektom, bodo vse
vloge zavržene.
12.2. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta izpolniti na ustreznem prijavnem obrazcu za posamezen kulturni projekt ter mora vsebovati vse
obvezne podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti sestavljena v skladu z 11. točko javnega razpisa. Vloga mora biti vezana na način,
ki onemogoča neopazno odstranjevanje ali dodajanje
dokumentov.
Priporočene so priloge o profesionalnosti (diploma
s področja umetnosti, družboslovja ali humanistike, po-
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godba o zaposlitvi) in o doseženem uspehu (pridobljene
nagrade, priznanja, reference ipd.).
Za kulturni projekt, ki spada na področje kulturne
animacije, naj se priloži tudi letni program dela animatorja z romskimi društvi in skupinami.
Za kulturni projekt, ki spada na področje mednarodnega sodelovanja Romov, naj se priložita vabilo tujega
organizatorja in utemeljitev smiselnosti udeležbe.
Strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih
skupin v Republiki Sloveniji bo kulturni projekt ovrednotila in ocenila glede na temeljne in prednostne kriterije
v besedilu javnega razpisa za leto 2014 na podlagi obrazložitve prijavitelja ter priloženih obveznih in priporočenih prilog k prijavnemu obrazcu.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javnega razpisa je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo v času uradnih ur ministrstva strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog prijavitelja za izvedbo kulturnega projekta skladno z zahtevami
javnega razpisa.
14. Odpiranje vlog
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje
vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi,
ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje
v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba),
in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (formalna popolnost).
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena
oseba, minister zavrže s sklepom.
Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja
pozove, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti
v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev
vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis
in vlogo se nanaša. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, minister vlogo zavrže s sklepom.
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih
Ministrstva za kulturo RS, Metelkova 4, 1000 Ljubljana,
po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog
lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik.
Datum odpiranja prispelih vlog bo objavljen na spletni
strani ministrstva.
15. Obveščanje o izboru
Ministrstvo najpozneje v dveh mesecih od zaključka
odpiranja vlog, prispelih na javni razpis, pisno obvesti
prijavitelja o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe ter predlogu strokovne komisije, obvestilo
pa lahko vsebuje tudi mnenje strokovne službe. V obvestilu se določi rok, do katerega ima prijavitelj možnost,
da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se lahko
pošlje tudi v elektronski obliki na elektronski naslov, ki
je naveden v vlogi.
Strokovna komisija obravnava v roku prispele odzive prijaviteljev na obvestilo in oblikuje končni predlog
sofinanciranja projektov.
Na podlagi končnega predloga strokovne komisije
minister izda o vsaki formalno ustrezni vlogi, prispeli na
javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta.
Z izbranimi prijavitelji se na podlagi odločb o odobritvi sofinanciranja sklenejo pogodbe o financiranju in
izvedbi projektov.
Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe
vloži tožbo na Upravno sodišče RS. V skladu s petim
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odstavkom 94. člena ZUJIK je vložitev tožbe dovoljena
zaradi bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne
izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vrednotenja in ocenjevanja. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.
Rezultati javnega razpisa se javno objavijo na spletni strani ministrstva.
Ministrstvo za kulturo
Št. 6140-3/2013/3

Ob-4134/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, št. 56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za (so)financiranje projektov,
namenjenih predstavljanju, uveljavljanju
in razvoju slovenskega jezika v letu 2014
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR-UPRS-2014)
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
II. Predmet, področje in cilji projektnega razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje posameznih projektov, kot so:
– tečaji, poletne šole, seminarji in druge oblike dopolnilnega jezikovnega izobraževanja na področju jezikovnih virov in tehnologij,
– tekmovanja in druge prireditve, s katerimi se popularizira, širi ali razvija znanje o uporabi jezikov virov
in tehnologij,
– drugi projekti, ki prispevajo k spoznavanju ter
spodbujajo k usposabljanju za uporabo jezikovnih virov
in tehnologij.
Področje razpisa je predstavljanje, uveljavljanje in
razvoj slovenskega jezika.
Cilj razpisa je promocija slovenskega jezika, predvsem pa seznanjanje javnosti z uporabo jezikovnih priročnikov, drugih jezikovnih virov in tehnologij.
V Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno
politiko 2014–2018 so jezikovni viri in tehnologije eno
osrednjih področij ukrepanja.
Jezikovni viri so zbirno poimenovanje za jezikovne
priročnike (slovarje, slovnice, pravopis ipd.) in jezikovne
zbirke (korpuse), ki jih govorci vsakodnevno uporabljajo
za samostojno in učinkovito sporazumevanje. V zadnjih
letih veliko jezikovnih virov bodisi nastaja bodisi pridobiva spletno obliko in s tem širšo dostopnost.
Jezikovne tehnologije so zbirno poimenovanje za
različna računalniška orodja in aplikacije, ki izrabljajo
obstoječe jezikovne (meta)podatke za razreševanje z jezikom povezanih praktičnih dilem uporabnikov (sistemi
za prepoznavanje in sinteza govora, strojno prevajanje, strojno podprto prevajanje, črkovalniki, slovnični
pregledovalniki, sistemi za samodejno odgovarjanje na
vprašanja, besedilno rudarjenje itd.) ali za postopke računalniške analize naravnega jezika za izdelavo zlasti
digitalnih jezikovnih priročnikov in virov.
III. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina razpoložljivih sredstev na razpisu
je 18.447 €.
Za posamezni projekt se lahko dodeli največ do
6000 €.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, ki jim
bodo priložena vsebinska in finančna poročila, iz katerih bodo razvidni posamezni upravičeni stroški izvedbe
projekta. Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so predvideni v predlagani finančni konstrukciji (ki bo razvidna
iz predračunskega obrazca, ki je obvezni sestavni del
posamezne vloge) in so dokazljivo neločljivo povezani
z izvedbo projekta, projekt pa brez njihove uveljavitve ne
bi mogel biti izveden.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje:
– Na razpis se lahko prijavijo tiste pravne osebe, ki
so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt, ter fizične osebe. Ministrstvo si pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije
v podatkih javnopravne agencije AJPES.
– Prijavitelji morajo imeti v času prijave na razpis
izpolnjene in poravnane vse obveznosti do ministrstva.
– Posamezni prijavitelj se lahko na razpis prijavi
z največ dvema projektoma, ki bosta končana v proračunskem letu 2014.
– Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki ne bodo zaključeni do 30. 11. 2014.
– Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki so bili že izbrani na katerem od drugih razpisov
ministrstva.
V. Oddaja vlog:
Vloga mora biti izpolnjena in od odgovorne osebe predlagatelja podpisana (in žigosana) na priglasitvenem obrazcu ministrstva. Temu je treba priložiti razčlenjen predračun projekta in vsebinsko predstavitev
projekta, in sicer na predpisanih obrazcih.
Vsebinska predstavitev mora obvezno vsebovati:
– razčlenjen opis projekta (3000–5000 znakov brez
presledkov): vrsta projekta glede na navedbe iz točke II
tega razpisa, cilji projekta, način in čas izpeljave projekta, potrebni kadri in oprema, predvideni učinki;
– predstavitev odgovornega izvajalca projekta (podatki o njegovi strokovnosti in redni oziroma osnovni
dejavnosti, sodelovanju pri podobnih projektih v preteklosti, morebitna posebna priporočila) in navedbo
odgovorne osebe predlagatelja projekta (ime, priimek
in funkcija).
Predlagatelji formalno nepopolnih vlog, ki so jih
sicer pravočasno oddali kot upravičene osebe, bodo
pozvani, da jih dopolnijo v petih dneh od prejema poziva.
Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot
jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija, in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo
štela za nepopolno in bo zavržena.
Predlagatelji morajo kompletno vlogo posredovati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na prednji strani oznaka: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
JPR-UPRS-2014, na hrbtni strani pa navedena naziv
in naslov oziroma sedež predlagatelja. Prijavitelj mora
vlogi priložiti tudi elektronski medij (CD, DVD, USB-ključ
ipd.), na katerem mora biti shranjena kompletna vloga
tudi v digitalni obliki.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 9. decembra 2013 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici. Prispele vloge
bo odpirala posebna komisija za odpiranje vlog. Vloge,
ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na
pošti v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne.
Vsaka vloga za projekt, ki ga prijavljate na razpis, mora
biti oddana v svoji (ločeni) ovojnici. Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozno oddane vloge
in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
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Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
VI. Način ocenjevanja
Vse popolne, pravočasne in upravičene vloge za
projekte, ki jih ne bo zavrgla odpiralna komisija ministrstva, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s sklepom ministra, pristojnega za kulturo. Strokovna komisija
bo vsebinsko ustrezne projekte ocenila na podlagi naslednjih kriterijev:
1) splošna ustreznost projekta glede na namen
razpisa: do 15 točk;
2) kakovost in prepričljivost predstavitve projekta:
do 30 točk;
3) primernost finančnega predračuna za izvedbo
projekta in višina predvidenega lastnega deleža sredstev: do 10 točk;
4) predstavljena strokovna usposobljenost odgovornega izvajalca projekta: do 15 točk;
5) inovativnost pristopov pri predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika: do 20 točk;
6) obseg in raznolikost medijske promocije projekta:
do 10 točk.
Merila so ovrednotena s točkami, tako da je pri
posameznem merilu navedeno najvišje možno število
točk, ki jih v njegovem okviru lahko prejme posamezni
projekt. Najnižje število točk znotraj posameznega merila je 0 točk. Najvišji seštevek dosegljivih točk za projekt
pa je 100 točk.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire
ovrednoteni višje. Financirani so lahko programi in projekti, ki prejmejo več kot 70 točk. Višina odobrenih sredstev za posamezni projekt je odvisna od višine seštevka
prejetih točk ter od obsega in finančne zahtevnosti projekta, pri čemer se upošteva obseg sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa. Dokončni izbor programov in
projektov, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, bo opravljen
v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
S predlagatelji izbranih projektov bo ministrstvo
sklenilo pogodbo o sofinanciranju v skladu z Zakonom
o uresničevanju javnega interesa za kulturo in s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa.
Izvajalec projekta bo moral dodeljena proračunska
sredstva porabiti do konca posameznega proračunskega obdobja v proračunskem letu 2014, najpozneje pa
do 31. 12. 2014, ob upoštevanju plačilnih rokov in drugih
pogojev, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna RS
za leti 2014 in 2015, ter v skladu z navodili financerja.
Če se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu
podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izplačilom to
treba priglasiti Evropski komisiji.
VII. Razpisni rok: razpis se začne 8. novembra
2013 in se zaključi 9. decembra 2013.
VIII. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji do izteka razpisnega roka dvignejo v glavni pisarni ministrstva. Razpisna dokumentacija je prav tako dostopna na spletni strani ministrstva
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/ pod oznako razpisa JPR-UPRS-2014, na
kateri so na voljo tudi vsi drugi podatki, ki se nanašajo
na ta razpis.
IX. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in
pojasnil: Zoran Pistotnik, tel. 01/400-79-66, e-pošta: zoran.pistotnik(at)gov.si.
X. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje projektov o izidih razpisa obvestilo
najpozneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo
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Na podlagi določb Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in Sklepa
o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za
kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih
(Uradni list RS, št. 77/09, 100/11) Javni zavod Mladi
zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa
otrok in mladih, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih aktivnosti
v Četrtnih mladinskih centrih Javnega zavoda
Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje
prostega časa otrok in mladih, za leto 2014
(v nadaljevanju: javni razpis)
I. Naziv in sedež naročnika: Javni zavod Mladi zmaji
– Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok
in mladih, Resljeva 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
JZ Mladi zmaji).
II. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne
organizacije v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad
(v nadaljevanju: ČMC Bežigrad), Četrtnem mladinskem
centru Črnuče (v nadaljevanju: ČMC Črnuče), Četrtnem
mladinskem centru Šiška (v nadaljevanju: ČMC Šiška)
in v Četrtnem mladinskem centru Zalog (v nadaljevanju:
ČMC Zalog). Vsi četrtni mladinski centri so združeni v JZ
Mladi zmaji.
Z javnim razpisom želi JZ Mladi zmaji omogočiti
mladim/uporabnikom ČMC-jev v Mestni občini Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL) možnost kvalitetnega in varnega
preživljanja prostega časa ter mladinskim nepridobitnim
organizacijam, ki delujejo na področju MOL, povezovanje in sodelovanje z namenom večje angažiranosti
in dostopnosti aktivnosti za mlade/uporabnike četrtnih
mladinskih centrov.
III. Definicije uporabljenih pojmov
Četrtni mladinski centri (v nadaljevanju: ČMC) so
prostori za mlade, kjer le-ti lahko pridobivajo informacije,
samozavest, socialne izkušnje in sklepajo prijateljstva.
ČMC-ji so varni prostori, v katerem mladi srečajo razumevajoče in podpirajoče odrasle ter vedoželjne vrstnike. ČMC-ji ponujajo brezplačne ali simbolično plačljive
dejavnosti in na različne načine poskušajo mlade izobraževati, spodbujati, soočati z drugačnim in presegati
lastne omejitve.
V ČMC-jih se izvajajo aktivnosti vsak delovnik oziroma v času dogovora s koordinatorji ČMC-jev. ČMC-ji so
v času šolskega leta za mlade odprti med 14. in 19. uro,
center Bežigrad in Šiška pa tudi ob sobotah med 10.
in 14. uro (razen v času šolskih počitnic). V času poletnih šolskih počitnic (od 1. 7. do 29. 8. 2014) so ČMC-ji
odprti od 10. do 18. ure. V primeru eno in večdnevnih
izletov ter taborov se čas izvedbe dejavnosti prilagodi
delovniku ČMC-ja.
Mladinske nepridobitne organizacije so tiste organizacije, ki so registrirane v skladu z zakonodajo, ki zagotavlja nepridobitnost, ter izvajajo aktivnosti.
Mladi/uporabniki ČMC-jev (v nadaljevanju: udeleženci), so predvidoma osebe med 9. in 18. letom starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na
območju MOL-a.
Mladinske aktivnosti (v nadaljevanju aktivnosti)
v ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Šiška in ČMC
Zalog so skupinske prostočasne aktivnosti, ki so namenjene mladim/uporabnikom ČMC-jev, izvajajo pa se
v njihovem lokalnem okolju.
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IV. Vsebina javnega razpisa
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis za izvajanje aktivnosti v ČMC Bežigrad (Vojkova 73, Ljubljana),
ČMC Črnuče (Dunajska 367, Ljubljana), ČMC Šiška
(Tugomerjeva 2, Ljubljana) in ČMC Zalog (Agrokombinatska 2, Ljubljana).
Aktivnosti se nanašajo na naslednja vsebinska področja:
a) film in/ali fotografija,
b) gledališče in/ali cirkuška delavnica,
c) striparska in/ali grafitarska delavnica,
č) oblikovanje in vizualne komunikacije,
d) glasba in/ali ples,
e) oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov,
f) nega telesa in ličenje,
g) športne aktivnosti na prostem in/ali v dvorani,
h) pogovorne aktivnosti/delavnice,
i) izleti in tabori,
j) ekologija,
k) igre,
l) tehnične delavnice,
m) potopisna predavanja,
n) računalniški tečaji,
o) gospodinjska opravila,
p) specializirane oblike dela z mladimi,
q) specializirane oblike dela s straši/zakonitimi skrbniki,
z namenom spodbujanja razvoja vseživljenjskih veščin in krepitve aktivnega in odgovornega državljanstva
ter ozaveščanja mladih/uporabnikov ČMC-jev o naslednjih področjih:
– nenasilje,
– solidarnost do drugih,
– družbeno angažirano delovanje,
– socialno odgovorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti,
– medkulturno učenje,
– preprečevanje diskriminacije,
– usposabljanje za prostovoljno delo,
– samostojno odločanje.
V. Osnovni pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki
izpolnjujejo pogoje, navedene v tem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene
na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2),
– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni
list RS, št. 70/05 – UPB1, 91/05 – popr.)
– zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US U – I -104/92, 8/96,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
– mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca
programa nacionalnih mladinskih organizacij, skladno
s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 103/07),
– študentske organizacije, ustanovljene na podlagi
Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94),
– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije (Izpolnjevanje tega pogoja vlagatelji/izvajalci
aktivnosti dokazujejo z izpiskom iz sodnega registra
oziroma z izpiskom iz ustreznega razvida pravnih oseb,
ki se ne vpisujejo v sodni register).
Kolikor pravnoorganizacijske oblike, ki zagotavlja
nepridobitnost organizacije, JZ Mladi zmaji ne bo mogel
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preveriti v javnih evidencah, lahko vlagatelja pozove,
da predloži ustrezna dokazila.
Do sofinanciranja niso upravičeni vlagatelji, ki na
dan objave tega javnega razpisa nimajo izpolnjenih
vseh pogodbenih obveznosti do JZ Mladi zmaji iz preteklega javnega razpisa in vlagatelji, ki jim je bila v preteklem letu pogodba o sofinanciranju prekinjena iz
razlogov na strani vlagatelja.
VI. Posebni pogoji za prijavo na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki
izpolnjujejo naslednje posebne pogoje:
– posamezni vlagatelji lahko kandidirajo z največ
dvema vlogama za posamezni ČMC (skupaj z največ
osmimi vlogami),
– v primeru, da vlagatelj za posamezni ČMC vloži
več kot dve vlogi, bo JZ Mladi zmaji upošteval le prvi
dve prispeli vlogi za posamezen ČMC, ostale vloge
bodo izločene,
– vsaj en izvajalec aktivnosti, ki bo neposredno
izvajal aktivnosti, mora pred prijavo na javni razpis
obvezno obiskati ČMC, v katerem aktivnost prijavljajo.
Svoj obisk vlagatelji dokazujejo s podpisanim potrdilom
o obisku izvajalca/ev aktivnosti v ČMC-ju (priloga št. 3),
ki ga po končanem obisku prejmejo s strani koordinatorja ČMC-ja. Potrdilo o obisku ČMC-ja mora biti izdano
za obisk, opravljen najkasneje zadnji delovni dan pred
dnevom izteka roka za oddajo ponudb (t. j. dne 5. 12.
2013). Izvajalec aktivnosti, ki je naveden na potrdilu
o predhodnem obisku ČMC-ja, mora biti naveden tudi
v prijavnem obrazcu (priloga št. 1),
– vlagatelji oziroma izvajalci aktivnosti se zavežejo, da bodo po končani aktivnosti izvedli evalvacijo
z udeleženci in koordinatorji ČMC-jev,
– vsaj 90 % udeležencev aktivnosti morajo predstavljati mladi, predvidoma med 9. in 18. letom starosti.
Ta pogoj ne velja za aktivnost specializirane oblike dela
s starši/zakonitimi skrbniki,
– vsebina vloge se nanaša na eno od vsebinskih
razpisnih področij, ki so opredeljene v IV. poglavju –
Vsebina javnega razpisa,
– aktivnost mora biti zaključena najkasneje do
31. 12. 2014,
– sodelovanje v aktivnosti je za udeležence brezplačno,
– aktivnost se mora izvajati v prostorih ČMC-ja, za
katerega se vlagatelji prijavljajo s posamezno vlogo.
Aktivnosti se lahko izjemoma izvajajo tudi v bližnji okolici ČMC-jev oziroma drugje, če to vlagatelji ustrezno
obrazložijo,
– v primeru uporabe drugih prostorov oziroma javnih površin, morajo vlagatelji poskrbeti za ustrezno
dovoljenje za uporabo drugih prostorov oziroma javnih
površin, kadar je to potrebno in poskrbeti za ustrezno
varnost udeležencev,
– aktivnost se mora izvajati v delovnem času posameznega ČMC-ja in sicer:
– v času od 1. 1. do 30. 6. 2014 in 1. 9. do
31. 12. 2014, med 14. in 19. uro,
– v času od 1. 7. do 29. 8. 2014, med 10. in
18. uro in
– ob sobotah od 10. do 14. ure v centru Bežigrad
in Šiška (razen v času šolskih počitnic),
oziroma v dogovoru s koordinatorji ČMC-jev. V primeru eno in večdnevnih izletov ter taborov je čas izvedbe prilagodljiv,
– vlagatelj mora sam zagotoviti tehnično in programsko opremo, ki je potrebna za izvajanje aktivnosti
in je ne zagotavlja JZ Mladi zmaji. Oprema, ki je na
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voljo v ČMC-jih, je opredeljena v XV. poglavju tega
razpisa,
– vlagatelji ne morejo pridobiti sredstev na tem javnem razpisu, če so za isti projekt že pridobili sredstva
na javnem razpisu s strani Urada za mladino MOL za
leto 2014. JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico preveriti
sofinancirane projekte s strani Urada za mladino MOL.
Dvojno sofinanciranje projekta ni dovoljeno,
– izvajalec aktivnosti ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost
in zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku – KZ-1-UPB2 (Uradni
list RS, št. 50/12 in naslednji), o čemer posamezni izvajalec aktivnosti pri vlagatelju poda izjavo in pooblastilo.
Priloga mora biti v celoti izpolnjena in podpisana s strani
vsakega izvajalca aktivnosti posebej (priloga št. 1/F),
– kolikor izvajalec aktivnosti ni državljan Republike Slovenije, mora poleg podpisane izjave (priloga
št. 1/F) predložiti tudi ustrezno dokazilo, izdano v skladu z zakonodajo države, katere državljanstvo ima. Dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni od dneva objave
tega razpisa,
– sklop A (delavnice in izlet-i):
– posamezna aktivnost, ki pomeni neposredno
delo z mladimi, se mora izvajati vsaj 1 x tedensko po 2
uri oziroma 120 minut,
– odobrena aktivnost (oziroma sklop delavnic)
se mora izvesti v minimalnem obsegu 10 ur neposrednega dela z mladimi, ali v obliki celodnevne aktivnosti,
– posamezna aktivnost mora biti namenjena
skupini do 15 udeležencev, razen v primeru izletov in
športnih aktivnosti, pri katerih vlagatelj lahko omogoči
udeležbo večjemu številu udeležencev. Pri aktivnostih,
ki so namenjene večjemu številu udeležencev, mora
vlagatelj zagotoviti temu primerno število izvajalcev,
– v primeru izvajanja aktivnosti izven ČMC-ja;
adrenalinske aktivnosti, ekstremni in rizični športi ipd.
morajo vlagatelji poskrbeti za osnovno nezgodno zavarovanje udeležencev,
– za izlet(e) v tem sklopu se štejejo enkratni ali
večkratni izleti, ki potekajo v območju Ljubljanskega
potniškega prometa,
– sklop B (izleti in tabori):
– izleti in tabori morajo potekati izven območja
Ljubljanskega potniškega prometa,
– minimalen čas trajanja izleta oziroma aktivnosti je najmanj 8 ur,
– minimalen čas trajanja tabora je 5 dni, minimalno število udeležencev na taboru je 10, maksimalno
število pa 20 udeležencev,
– na 10 do 14 udeležencev pripadata 2 izvajalca aktivnosti, ki ju zagotovi vlagatelj in soudeležba 1
koordinatorja ČMC-ja, ki ga zagotovi JZ Mladi zmaji,
– na 15 do 20 udeležencev pripadajo 3 izvajalci, ki jih zagotovi vlagatelj aktivnosti in soudeležba 2
koordinatorjev ČMC-ja, ki ju zagotovi JZ Mladi zmaji,
– vlagatelj je pred izvedbo izleta in/ali tabora
dolžan izvesti koordinacijski sestanek med izvajalci in
koordinatorjem/i ČMC-ja, ki se bo(do) udeležili izleta
in/ali tabora,
– sklop C; specializirane oblike dela z mladimi
in/ali specializirane oblike dela s starši/zakonitimi skrbniki (delavnice in tabori):
– strokovno vodene oblike dela z mladimi oziroma s starši/zakonitimi skrbniki čez celo leto (npr. delavnice) ali v obliki večdnevnega tabora, z namenom omogočanja psihosocialne podpore udeležencem, krepitve
aktivnosti za povečanje kvalitete življenja udeležencev
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in izboljšanje samopodobe ter motivacije udeležencev
pri reševanju stisk in težav itd.,
– če aktivnost poteka v obliki delavnic, morajo
delavnice potekati (vsaj) 1 x mesečno po 2 uri oziroma 120 minut ter najmanj 6 x in največ 10 x letno.
Aktivnost v obliki delavnic mora biti namenjena skupini
maksimalno do 14 udeležencev. Delavnice lahko vodita
največ dva, za to usposobljena izvajalca,
– če aktivnost poteka v obliki tabora, mora tabor
potekati minimalno 3 dni. Minimalno število udeležencev na taboru je 8 in maksimalno 16 udeležencev. Tabor morata izvesti 2, ustrezno usposobljena izvajalca
aktivnosti, ob soudeležbi 2 koordinatorjev ČMC-jev, ki
ju zagotovi JZ Mladi zmaji,
– vlagatelj je pred izvedbo delavnice in/ali tabora
dolžan izvesti koordinacijski sestanek med izvajalci in
koordinatorjema ČMC-ja, kjer bodo potekale delavnice
oziroma, ki se bosta udeležila tabora,
– vlagatelj mora podati izjavo, da je v letih od
2011 do 2013 izvedel najmanj 2 specializirani obliki
dela z mladimi in/ali specializirani obliki dela s starši/zakonitimi skrbniki (delavnice in tabori). Izjava mora
poleg navedbe izvedenih aktivnosti vsebovati tudi navedbo kontaktne osebe in kontaktno telefonsko številko
osebe, ki bo potrdila navedeno referenco. Kolikor je
referenca nepreverljiva ali neresnična se šteje, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje na javnem
razpisu (priloga št. 1/G).
VII. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014.
Za delavnice sklopa A zaprošena vrednost sofinanciranja s strani JZ Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne sme presegati 1.500,00 EUR. Za delavnice sklopa C zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani JZ Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne
sme presegati 2.000,00 EUR. Za tabore sklopa B ali
sklopa C zaprošena vrednost sofinanciranja s strani
JZ Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne sme presegati 3.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV) je upravičen
strošek na tem javnem razpisu, razen za vlagatelje,
ki imajo pravico do odbitka vstopnega DDV. Vlagatelj
dejstvo, ali ima pravico do odbitka vstopnega DDV ali
ne, potrdi s pisno izjavo, ki je obvezna priloga pogodbe o sofinanciranju aktivnosti. V primeru dvoma, si JZ
Mladi zmaji pridržuje pravico, da od vlagatelja zahteva
ustrezno potrdilo pristojnega davčnega organa.
Najvišja zaprošena vrednost sofinanciranja za
stroške dela v sklopu A in sklopu B je 10,32 EUR na
uro dejansko opravljenega dela izvajalca aktivnosti.
Najvišja zaprošena vrednost sofinanciranja za stroške
dela v sklopu C je 32,26 EUR na uro dejansko opravljenega dela izvajalca aktivnosti.
Vlagatelji lahko v okviru posamezne vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– stroškov dela največ dveh izvajalcev oziroma
večjega števila izvajalcev pri tistih aktivnostih, kjer
je predvideno večje število udeležencev,
– v rubriki stroški dela bo, glede na število ur
neposrednega dela z udeleženci, upoštevanih največ
do 20 % stroškov dela, ki so povezani s pripravo na
izvedbo aktivnosti,
– stroškov materiala, ki ga za izvajanje aktivnosti
potrebuje izvajalec,
– stroškov najema (tehnične) opreme, ki je JZ Mladi zmaji ne zagotavlja in je nujno potrebna za izvedbo
aktivnosti,
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– drugih stroškov, ki so nujno potrebni za kvalitetno
izvedbo aktivnosti in ki lahko predstavljajo največ 10 %
celotne vrednosti finančnega dela vloge,
– delež sofinanciranja mora biti razviden v finančnem delu vloge (priloga št. 1),
– vlagatelj krije stroške prevoza, nastanitve,
prehrane in druge stroške udeležbe koordinatorjev
ČMC-jev na aktivnostih tabora in jih lahko vključi v finančni del vloge,
– strošek dela koordinatorjev ČMC-jev na taboru
krije JZ Mladi zmaji.
Ves nakupljeni material in rekviziti, navedeni in
uveljavljeni v finančnem delu prijavnega obrazca, po
končani aktivnosti ostanejo v lasti ČMC-jev, kjer se je
aktivnost izvajala.
Sofinanciranje stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti, za katero se vlagatelji
prijavljajo na javni razpis, ni mogoče.
Kot dokazilo o nastanku stroška je potrebno predložiti kopije računov, ki se glasijo na vlagatelja in predstavljajo obveznosti, nastale v upravičenem obdobju
v višini celotne vrednosti prijavljene aktivnosti. Če JZ
Mladi zmaji ugotovi, da je vlagatelj isti račun, ki ga je
uveljavil kot strošek v tem javnem razpisu, uveljavil
še v katerem drugem projektu, preneha obveznost JZ
Mladi zmaji do prejemnika sredstev. Prejemnik sredstev
pa bo moral že prejeta sredstva vrniti na račun JZ Mladi
zmaji, vključno z zamudnimi obrestmi.
V primeru, da vlagatelj stroška iz računa ne uveljavlja v celoti, to opredeli in navede, v kakšnem odstotku oziroma sorazmernem deležu uveljavlja strošek
iz računa.
Za vsak strošek, pri katerem JZ Mladi zmaji ob
pregledu zahtevka za izplačilo ne ugotovi neposredne
povezave med nastankom stroška in izvedbo aktivnosti oziroma ugotovi, da nastali stroški niso neposredno
povezani z izvedbo aktivnosti, lahko JZ Mladi zmaji od
prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo aktivnosti. Če iz predloženih pojasnil ali izjave neposredna povezava ni razvidna oziroma, če vlagatelj ne predloži pojasnil ali izjave, se sofinanciranje tega stroška zavrne.
O vsakršni spremembi tekoče aktivnosti, ki je predmet sofinanciranja, je potrebno takoj, najkasneje pa
v roku 15 dni od nastanka spremembe, pisno obvestiti
JZ Mladi zmaji. Zamenjava izvajalcev aktivnosti, navedenih v prijavi na javni razpis, je, ne glede na fazo,
v kateri je izvajanje aktivnosti, mogoča samo po predhodnem pisnem soglasju JZ Mladi zmaji in predložitvi izpolnjenega obrazca izjava in pooblastilo (priloga
št. 1/F).
VIII. Merila za ocenjevanje aktivnosti
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene
v razpisni dokumentaciji javnega razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Vlagatelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj
največ 59 točk.
Izpolnjevanje meril številka 1, 5, 7, 8 in 11 je lahko
ocenjeno s točkami od 1 do 3, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 3 pa popolno izpolnjevanje. Izpolnjevanje meril številka 2, 3, 4, 6 in 9 je lahko ocenjeno
s točkami od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje
merila, 5 pa popolno izpolnjevanje. Izpolnjevanje merila
številka 12 je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 9, pri
čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 9 pa popolno
izpolnjevanje. Izpolnjevanje merila številka 10 je lahko
ocenjeno s točkami od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila,10 pa popolno izpolnjevanje.
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Merila za izbor vlog so naslednja:
I. Vsebinska merila:
1. Ustreznost aktivnosti z enim od vsebinskih razpisnih področij
1 točka
3 točke

Aktivnost ni v skladu z enim od vsebinskih razpisnih področij.
Aktivnost je popolnoma v skladu z enim od vsebinskih razpisnih področij.

2. Ustreznost referenc izvajalcev
1 točka
3 točke
5 točk

Izvajalca nimata ustreznih referenc za izvajanje aktivnosti.
Izvajalca imata delno ustrezne reference za izvajanje aktivnosti.
Izvajalca imata ustrezne reference za izvajanje aktivnosti.

3. Skladnost ciljev z vsebino prijavljene aktivnosti
1 točka
3 točke
5 točk

Cilji niso v skladu z vsebino prijavljene aktivnosti.
Cilji so delno v skladu z vsebino prijavljene aktivnosti.
Cilji so popolnoma v skladu z vsebino prijavljene aktivnosti.

4. Skladnost aktivnosti s potrebami ČMC-ja
1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk

Aktivnost ni skladna s potrebami ČMC-ja.
Aktivnost je v manjši meri skladna s potrebami ČMC-ja.
Aktivnost je polovično skladna s potrebami ČMC-ja.
Aktivnost je v večji meri skladna s potrebami ČMC-ja.
Aktivnost je popolnoma skladna s potrebami ČMC-ja.

5. Varnost – kako organizator poskrbi za varnost udeležencev na aktivnostih izven ČMC-jev
1 točka
3 točke

Za varnost ni poskrbljeno.
Za varnost je poskrbljeno.

6. Primernost časovnega načrtovanja aktivnosti
1 točka
3 točke
5 točk

Časovno načrtovanje ne zagotavlja kakovostne izvedbe načrtovane aktivnosti.
Časovno načrtovanje delno zagotavlja kakovostno izvedbo načrtovane aktivnosti.
Časovno načrtovanje popolnoma zagotavlja kakovostno izvedbo načrtovane aktivnosti.

7. Ustreznost načina evalvacije aktivnosti
1 točka
Neustrezen način evalviranja.
2 točki
Delno ustrezen način evalviranja.
3 točke
Popolnoma ustrezen način evalviranja.
II. Finančna merila:
8. Razvidnost namena porabe sredstev aktivnosti
1 točka
2 točki
3 točke

Iz tabele ni razviden namen porabe sredstev aktivnosti.
Iz tabele je delno razviden namen porabe sredstev aktivnosti.
Iz tabele je popolnoma razviden namen porabe sredstev aktivnosti.

9. Realnost ocenjene vrednosti posameznih finančnih postavk za aktivnosti
1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk

Vse posamezne finančne postavke so ocenjene izrazito preveč ali premalo glede na vsebino
posameznih srečanj aktivnosti.
Večina posameznih finančnih postavk je ocenjenih izrazito preveč ali premalo glede na vsebino
posameznih srečanj aktivnosti.
Posamezne finančne postavke so ocenjene delno preveč ali premalo/ polovica finančnih postavk je
ocenjenih preveč ali premalo glede na vsebino posameznih srečanj aktivnosti.
Nekaj posameznih finančnih postavk je ocenjenih izrazito preveč ali premalo glede na vsebino
posameznih srečanj aktivnosti.
Posamezne finančne postavke so ocenjene realno glede na vsebino posameznih srečanj aktivnosti.

10. Realnost ocenjene celotne vrednosti aktivnosti
1 točka
3 točke
5 točk
7 točk
10 točk

Celotna vrednost aktivnosti je ocenjena izrazito preveč ali premalo glede na primerljive aktivnosti.
Celotna vrednost aktivnosti je v manjšem delu ocenjena glede na primerljive aktivnosti.
Celotna vrednost aktivnosti je ocenjena delno preveč ali premalo glede na primerljive aktivnosti.
Celotna vrednost aktivnosti je v večjem delu ocenjena v okviru ostalih primerljivih aktivnosti.
Celotna vrednost aktivnosti je ocenjena v okviru ostalih primerljivih aktivnosti.
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11. Skladnost odhodkov glede na načrtovano aktivnost
1 točka
2 točki
3 točke

Nobena od posameznih postavk odhodkov ne odraža dejanskih stroškov vseh aktivnosti in samo
naštetih aktivnosti.
Večji delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške vseh aktivnosti in samo naštetih
aktivnosti.
Vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške vseh aktivnosti in samo naštetih
aktivnosti.

12. Predvidena višina sofinanciranja aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji
1 točka
3 točke
5 točk
7 točk
9 točk

Predvideva se do 100 % sofinanciranje aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.
Predvideva se do 90 % sofinanciranje aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.
Predvideva se do 80 % sofinanciranje aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.
Predvideva se do 70 % sofinanciranje aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.
Predvideva se do 60 ali manj % sofinanciranje aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.
Pogoja za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v
ČMC-ju v letu 2014 sta:
– pridobitev najmanj 32 skupnih točk v okviru meril
in
– pridobitev najmanj 2 točk pri merilih 7, 8, 9 in 11
ter 3 točk pri merilih 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 10.
Kolikor vlagatelj kumulativno izpolnjuje zgoraj navedena pogoja, bo višina sofinanciranja odvisna od prejetih točk in števila vlagateljev, po naslednjem ključu:

Št. zbranih točk
32
33 – 35
36 – 41
42 – 47
48 – 53
54 – 59

Predviden odstotek financiranja od višine zahtevanih sredstev
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih
vlog, na podlagi meril iz tega poglavja, števila vlog na
javni razpis in višine razpoložljivih sredstev, bodo izmed
prispelih vlog v sofinanciranje izbrane vloge tistih vlagateljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja po merilih dosegle
višje število točk.
Kolikor je več vlog ocenjenih z enakim številom
točk, sredstev pa ni dovolj za sofinanciranje vseh vlog,
bo JZ Mladi zmaji vlagatelje, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, izmed njih izbral z žrebom. O žrebu se vodi
zapisnik.
Pritožba na merila za ocenjevanje aktivnosti iz tega
javnega razpisa ni mogoča.
IX. Sestava vloge
Sestava vloge:
1. Prijavni obrazec za leto 2014 (priloga št. 1).
2. Potrdilo o obisku ČMC-ja, kjer se bodo izvajale
aktivnosti (priloga št. 3).
3. Druge obvezne priloge iz prijavnega obrazca.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 -ZDavP-2 –
v nadaljevanju ZDIJZ) informacijo javnega značaja opredeljuje kot: »Informacija javnega značaja je informacija,
ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se
v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence
ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju: dokument),
ki ga je organ sam izdelal, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb«.
Vlagatelje na javni razpis opozarjamo, naj tiste dele
vloge, v katerih se nahajajo zaupni podatki, posebej
označijo kot poslovno tajnost. Deli vloge, ki ne bodo posebej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob morebitni
zahtevi za vpogled s strani drugih vlagateljev, posredovani v pregled ob upoštevanju določb ZDIJZ.
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X. Okvirna višina sredstev in rok porabe dodeljenih
sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjenih sofinanciranju mladinskih aktivnosti za leto 2014, znaša
50.000,00 EUR. JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico do
spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja oziroma
spreminjanja finančnega načrta JZ Mladi zmaji.
Dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2014.
Vlagatelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in bodo
z JZ Mladi zmaji podpisali pogodbo, morajo oddati:
– prvo poročilo in zahtevek za izplačilo najkasneje
do 15. 6. 2014 oziroma do 15. 8. 2014,
– drugo poročilo in končni zahtevek za izplačilo
najkasneje do 15. 10. 2014,
– končno poročilo najkasneje do 31. 1. 2015.
XI. Rok za oddajo vlog in način predložitve
Rok za oddajo vlog je 6. 12. 2013. Naslov za oddajo vlog je: JZ Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana.
Posamezna vloga mora biti poslana priporočeno
v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo ČMC-ja, v katerem se bo izvajala aktivnost, na prednji strani v naslednji
obliki:
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Bežigrad« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Črnuče« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Šiška« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Zalog«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni
naziv in naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj pošilja
več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami, omenjenimi v tem poglavju
besedila javnega razpisa.
Primer naslovne strani ovojnice (slika je simbo
lična):

»Ne odpiraj – vloga:
ČMC »_________«

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI
Resljeva 18
1000
LJUBLJANA
Primer hrbtne strani ovojnice
(slika
je simbolična):

polni naziv in naslov vlagatelja

Vloge, ki ne bodo priporočeno oddane na pošto
zadnji dan razpisnega roka ali osebno predložene do zadnjega dne razpisnega roka med 9. in 12. uro na sedežu
JZ Mladi zmaji, bodo štele za prepozne in bodo kot take
zavržene. JZ Mladi zmaji bo prepozne vloge neodprte
vrnil pošiljateljem.
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Za uvrstitev v postopek ocenjevanja vlog za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje
pogoje, da bo štela kot formalno popolna:
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je
določen v tem poglavju besedila razpisa javnega razpisa,
– vsebovati mora pravilno izpolnjen prijavni obrazec
javnega razpisa za leto 2014,
– vlogi morajo biti priložena obvezna dokazila in
druge priloge, ki jih zahteva ta razpisna dokumentacija.
XII. Datum odpiranja in pregled vlog
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih JZ
Mladi zmaji po poteku roka za oddajo vlog.
Odpiranje vlog bo 9. 12. 2013. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo isti
dan, se bo nadaljevalo naslednji delovni dan. Odpiranje
vlog ni javno.
Na odpiranju bo razpisna komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge glede na to,
če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna
popolnost).
Na podlagi ugotovitve razpisne komisije, da je pravočasna vloga upravičenega vlagatelja formalno nepopolna, bo razpisna komisija pozvala vlagatelja, da
jo dopolni v treh dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
V primeru nepravočasne ali nepopolne dopolnitve, bo
vloga izločena iz postopka javnega razpisa.
Vloge, ki ne bodo priporočeno oddane na pošti zadnji dan roka za dopolnitev ali osebno predložene do zadnjega dne v času med 9. in 12. uro na sedežu JZ Mladi
zmaji, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene.
Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če jo bo podal
upravičeni vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog
na javni razpis, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki
je navedena v IX. poglavju razpisa – Sestava vloge.
XIII. Odločanje v postopku in obveščanje o izidu
javnega razpisa
Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanem področju s sklepom odločil direktor JZ Mladi zmaji, v roku
60 dni od datuma zaključka odpiranja vlog, o pritožbi
zoper ta sklep, pa Svet zavoda JZ Mladi zmaji.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v XI. točki javnega razpisa – Rok za oddajo vlog in
način predložitve,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki na podlagi ocenjevanja razpisne komisije ne
bodo dosegle zadostnega števila točk, da bi se uvrstile
v sofinanciranje.
XIV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega:
– Besedilo javnega razpisa.
– Prijavni obrazec – vloga za leto 2014 (priloga
št. 1).
– Vzorec pogodbe o financiranju izvedbe aktivnosti
v ČMC-ju XXXX JZ Mladi zmaji za leto 2014 (priloga
št. 2).
– Potrdilo o obisku v ČMC-ja (potrdilo se pridobi pri
koordinatorjih ČMC-jev (priloga št. 3)).
– Prvo in drugo delno poročilo za leto 2014 (priloga
št. 4).
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– Končno poročilo za leto 2014 (priloga št. 5).
Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelj do izteka
razpisnega roka prevzame na Upravi JZ Mladi zmaji,
Resljeva 18, 1000 Ljubljana (pritličje levo), vsak delovni dan med 9. in 14. uro. Vsa dokumentacija, besedilo
javnega razpisa in obrazci so objavljeni tudi na spletni
strani JZ Mladi zmaji, www.mladizmaji.si in na spletni
strani MOL, www.Ljubljana.si.
XV. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije o javnem razpisu so zainteresiranim na voljo pri koordinatorjih posameznih ČMC-jev,
po telefonu vsak delovni dan od 15. do 18. ure ali po
e-pošti:
ČMC Bežigrad: Katja Žugman, 051/659-025, Sandra Smiljanič, 051/659-030, cmcbezigrad@mladizmaji.si, http://bezigrad.mladizmaji.si.
ČMC Črnuče: Aleš Susman, 051/659-026, Maja
Majcen,
051/659-029,
cmccrnuce@mladizmaji.si,
http://crnuce.mladizmaji.si.
ČMC Šiška: Mateja Maver, 051/659-028, Ana
Marinčič,
051/659-027,
cmcsiska@mladizmaji.si,
http://siska.mladizmaj.si.
ČMC Zalog: Erika Dolenc, 051/659-023, Marko Taljan, 051/659-024, cmczalog@mladizmaji.si, http://zalog.mladizmaji.si.
Uprava JZ Mladi zmaji (vsak delovnik od 9. do
14. ure): Vanja Krmelj 01/306-40-64, info@mladizmaji.si.
Informativni dan, na katerem bo predstavljeno delovanje JZ Mladi zmaji in posameznih ČMC-jev ter na
katerem bodo vlagatelji lahko pridobili dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom, bo v prostorih Uprave JZ
Mladi zmaji (pritličje levo), Resljeva 18, Ljubljana, dne
19. 11. 2013, ob 10. uri. Svojo udeležbo na informativnem dnevu je potrebno predhodno potrditi na e-naslov:
info@mladizmaji.si, najkasneje do 15. 11. 2013.
Oprema, ki je na voljo vlagateljem/izvajalcem aktivnosti v ČMC-jih:
– mini glasbeni stolp (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče,
ČMC Šiška),
– LCD projektor,
– stacionarni računalnik,
– prenosni računalnik,
– 8-kanalna mešalna miza z USB priklopom,
– 2 visoko zmogljiva aktivna zvočnika (s stojali),
– 2 visoko kakovostna mikrofona,
– električne grelne plošče,
– TV sprejemnik (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče),
– DVD predvajalnik (ČMC Bežigrad, ČMC Šiška),
– električni žar (ČMC Črnuče, ČMC Zalog),
– kombinirana kuhinjska pečica (ČMC Črnuče),
– mini goli (ČMC Črnuče),
– stepalnik (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče),
– palični mešalnik (ČMC Črnuče, ČMC Šiška),
– indukcijska grelna plošča (ČMC Šiška),
– kuhinjska pečica (ČMC Šiška),
– električne klaviature (ČMC Zalog),
– akustična kitara (ČMC Bežigrad),
– hladilnik (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC
Šiška).
Javni zavod Mladi zmaji –
Center za kakovostno preživljanje
prostega časa otrok in mladih
Ob-4126/13
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11), 66.b člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08,
22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L),
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Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih
odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) in z dne
29. 10. 2012 potrjenega Programa za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih za leto 2013,
ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
in 3/13), E 3, d.o.o. objavlja
javni razpis E3URE-2013-2
za nepovratne finančne spodbude za ukrepe
zagotavljanja prihrankov energije
pri končnih odjemalcih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa
in v skladu z uredbo: E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica,
v nadaljevanju: sofinancer.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi
odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12 in
94/12 – ZDoh-2L; v nadaljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju:
uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih
za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; v nadaljevanju:
Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), shema državne
pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije – regionalna pomoč«, št. priglasitve SA.34281 (2012/X) in Program za doseganje
prihrankov energije pri končnih odjemalcih za leto 2013,
potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, dne 29. 10. 2012.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne
spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje
prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju
Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed
naslednjih ukrepov:
– vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep A);
– vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih
črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter
industriji (v nadaljevanju: ukrep F);
– zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin (v nadaljevanju:
ukrep J);
– programi izvajanja energetskih pregledov (v nadaljevanju: ukrep P);
– programi informiranja in ozaveščanja (v nadaljevanju: ukrep R).
4. Upravičenci
Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem
javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:
– občine,
– podjetja,
– drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti),
(v nadaljevanju: vlagatelj).
Samostojni podjetniki posamezniki lahko na tem
javnem razpisu kandidirajo samo kot izvajalci v primeru
pogodbenega zagotavljanja prihrankov.
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Vlagatelj postane upravičenec, ko izpolnjuje pogoje javnega razpisa in je investicija potrjena ter je z njim
podpisana pogodba.
Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude
za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati (gradbena, obrtniška in druga dela, ki so predmet
finančne spodbude), prav tako pa do tega trenutka ni
bilo podano zavezujoče naročilo opreme oziroma izvajanja storitev.
Merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za kandidiranje na tem javnem razpisu, so objavljeni
v razpisni dokumentaciji.
5. Razpoložljiva sredstva: skupna višina sredstev
za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR.
6. Višina sofinanciranja
Skupna višina nepovratne finančne spodbude
v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne
investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti
upravičenih stroškov investicije, največ:
– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja,
– 50 % za mikro/mala podjetja ter občine in druge
subjekte.
Višina nepovratne finančne spodbude, do katere je
posamezna vloga upravičena, se določi na podlagi meril
objavljenih v razpisni dokumentaciji.
Na tem javnem razpisu se ne sofinancirajo projekti, katerih višina sofinanciranja po pravilih, ki so določena v prejšnjih dveh odstavkih, ne bi dosegla vsaj
2.000,00 EUR.
7. Izplačilo nepovratne finančne spodbude: nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upravičencu
skladno s pogoji javnega razpisa na podlagi pogodbe o sofinanciranju, ki je sklenjena na podlagi sklepa
o odobritvi.
8. Postopek oddaje vlog
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne dalje po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do
10. 12. 2013, do 14. ure.
Vlagatelj vlogo dostavi najkasneje do zaključka tega javnega razpisa, na naslov sofinancerja: E 3,
d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, bodisi
osebno, bodisi priporočeno po pošti. Osebna dostava
vlog na sedež sofinancerja je mogoča od ponedeljka do
petka med 8. in 14. uro, razen med prazniki.
Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti
izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge zahteve določene v razpisni dokumentaciji
tega javnega razpisa. Vloga mora biti v celoti izdelana
v slovenskem jeziku, speta, zvezana z vrvico in zapečatena ter oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti označena
na način, kot navedeno v razpisni dokumentaciji. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene
na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.
Razpisna dokumentacija s prilogami in obrazci ter
dopolnitvami je dostopna na spletni strani, www.e3.si
oziroma jo vlagatelj lahko prejme v elektronski obliki na
podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte
do objave zaključka javnega razpisa.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo preko
e-maila: marko.basa@e3.si.
9. Obdobje upravičenosti stroškov: rok za zaključek
izvedbe posameznega ukrepa je do vključno 31. 12.
2013, sicer pravica do odobrene nepovratne finančne
spodbude preneha. V primeru, da izvedbe ukrepa ni mogoče zaključiti v tem roku, se lahko izvajanje podaljša,

Stran

3060 /

Št.

92 / 8. 11. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

za kar je vlagatelj dolžan podati pisno vlogo za sklenitev
aneksa k pogodbi o sofinanciranju. Vlogo za podaljšanje izvajanja mora vlagatelj podati vsaj petnajst dni in
ne več kot 60 dni pred iztekom roka izvedbe investicije.
Izvajanje ukrepa, na podlagi sklenjenega ustreznega
aneksa k pogodbi za sofinanciranje investicije lahko po
tem razpisu traja največ do 30. 11. 2014.
10. Postopek obravnave vlog
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo
odpirale po zaporedju prejema, po kriteriju datum in ura.
Datum prvega odpiranja je 12. 11. 2013, nato pa ob delavnikih, glede na prejemanje vlog, do objave zaključka
javnega razpisa. Na posamezno odpiranje se uvrstijo
vloge, ki bodo prispele na sedež sofinancerja en delovni
dan pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele na naslov
sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem
odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva. Sofinancer
bo pri sklepanju o dodeljevanju sredstev upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Vloge bo odpirala komisija
imenovana s strani sofinancerja.
Vlogam, ki se bodo uvrstile za odpiranje in bodo
prejete istočasno, vendar jim sredstev ne bo mogoče
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih
glede na upravičene stroške.
Za datum in uro vložitve vloge se šteje datum in ura
oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma datum in
ura osebne vročitve v tajništvo na sedežu podjetja E 3,
d.o.o.
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo na sedežu sofinancerja. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh od prejema poziva za dopolnitev.
Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene,
bodo zavržene. Dopolnitev formalno nepopolne vloge
je mogoča le enkrat. Vloge ne smejo biti dopolnjene
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih ukrepov ali
del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog (način odpiranja,
označba ovojnic ipd.), se smiselno uporabljajo tudi za
odpiranje dopolnjenih vlog.
Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril. Vlagatelji bodo o dodelitvi
sredstev obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. Upravičenim vlagateljem bo dodeljena pravica
do nepovratne finančne spodbude s sklepom zakonitega
zastopnika sofinancerja na predlog strokovne komisije.
Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do
nepovratne finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni
od prejema pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer
se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude.
Zoper sklep o dodelitvi nepovratne finančne spodbude imajo vlagatelji pravico vložiti pritožbo v 8 dneh
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog.
O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je dodeljena pravica do nepovratne finančne
spodbude in ne zadrži izvajanja del, ki so vezane na te
pogodbe.
E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.
Ob-4131/13
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN,

107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A), 66.b
člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl.
US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), Uredbe o zagotavljanju
prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list
RS, št. 114/09 in 57/11) in z dne 29. 10. 2012 potrjenega Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri
končnih odjemalcih – Program 2013 ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13), GEN-I, trgovanje in prodaja
električne energije, d.o.o., objavlja
javni razpis URE-GEN-I-2013-3
Nepovratne finančne spodbude za ukrepe
v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah
in podjetnikih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa
v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11):
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.,
Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: sofinancer).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne
spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih
odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:
A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi
kotli na lesno biomaso;
C. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
D. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih
pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
F. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
G. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
H. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo
komprimiranega zraka.
Upravičeni stroški investicije morajo znašati vsaj
10.000,00 EUR. Maksimalna višina spodbude znaša
50.000 EUR.
3. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne
spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa,
znaša 175.000,00 EUR.
Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih
pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. priglasitve SA.34281(2012/X)).
4. Upravičenci in prijavitelji: prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske
družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah
(ZGD-1) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.
Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno
spodbudo.
Splošni in posebni pogoji so razvidni iz razpisne
dokumentacije. Investicije in pogoji pridobitve sredstev
morajo ustrezati določilom javnega razpisa in razpisne
dokumentacije.
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6. Merila za izbor investicij: ocenjujejo se le investicije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in za katere
prijavitelj pravočasno vloži vlogo. Ob izpolnitvi teh pogojev se bodo sredstva razdeljevala po vrstnem redu
vložitve popolnih vlog, do porabe sredstev po tem
razpisu.
7. Višina sofinanciranja
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko
v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči znaša,
v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije,
največ:
– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja ter
– 50 % za mikro in mala podjetja.
Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne
spodbude ne sme presegati 94,00 EUR/MWh letnega
prihranka.
Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključno 11. 11. 2013 dalje. Prvo odpiranje vlog bo 12. 11.
2013.
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:
GEN-I, d.o.o., Organizacijska enota Nova Gorica, Ul.
Vinka Vodopivca 45a, Kromberk, 5000 Nova Gorica.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na
sprednji strani opremljena s podatki z obrazca za opremo ovojnice, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 6. 12. 2013. V primeru dodelitve
vseh razpisanih sredstev pred zadnjim odpiranjem, bo
sofinancer objavil zaključek razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.
Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.
9. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno
dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh
sofinancerja, na naslovu www.gen-i.si.
10. Dodatne informacije: kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je
Rado Kotar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati
kontaktni osebi izključno po elektronski pošti, na naslov
rado.kotar@gen-i.si.
GEN-I, d.o.o.
430-0019/2013-2

Ob-4095/13

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ZGJS) ter v skladu z Odlokom
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Apače (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 25/2013), objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
na območju Občine Apače
1. Naročnik: Občina Apače, Apače 42/b, 9253 Apače.
2. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju
Občine Apače.
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3. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
4. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let
po sklenitvi koncesijske pogodbe.
5. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Apače http://www.obcina-apace.si.
6. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Apače, Apače 42/b,
9253 Apače. Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Koncesija
odpadki« in številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do 9. 12. 2013
do 13. ure. Odpiranje prijav ni javno.
7. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka
za oddajo prijave.
7.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne
prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne
in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in
ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri
kontaktni osebi: Melita Vučkovič, e-pošta: melita.vuckovic@obcina-apace.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: melita.vuckovic@obcina-apace.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Apače http://www.
obcina-apace.si.
8. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki
»dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Apače
http://www.obcina-apace.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo prijave.
9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko
najugodnejša ponudba.
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Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– dodatni obseg storitev,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (reference).
10. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze po
stopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1.
fazi konkurenčnega dialoga, so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji
za predložitev skupne vloge oziroma skupne ponudbe.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem,
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje
rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam.
Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene
rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe,
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh
po poteku roka za oddajo prijav.
11. Koncesijska pogodba
Izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Apače
Št. 13-1-0004

Ob-4102/13

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr.,
41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-l-11/07-45, 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUJPS, 57/12), upoštevaje določila
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva
(Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 9. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona (Uradne
objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih
št. 82/2013), objavlja Občina Gornja Radgona
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona
1. Naziv in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona,
tel. 02/564-38-00, faks: 02/564-38-14, e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za
izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini
Gornja Radgona v skladu z Odlokom o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu
v Občini Gornja Radgona.
3. Vrsta storitve
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo
upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih
primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo in vključuje:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih;
– gospodinjsko pomoč;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve 385 ur.
5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za določen čas, za dobo 10 let in se lahko podaljša.
6. Predvideni začetek izvajanja: predvideni začetek
izvajanja storitve s 1. 4. 2014.
7. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te
dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da
je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov
in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi
podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju: storitve),
– da ima izdelan podroben program dela za izvajanje storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
8. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Gornja Radgona.
9. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu:
na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje
celotne Občine Gornja Radgona.
10. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje koncesija
Uporabniki storitve so občani Občine Gornja Radgona, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine
Gornja Radgona in imajo zagotovljene bivalne in druge
pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi
starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Do
pomoči so upravičeni občani, ki so:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma
samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih
funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju,
ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
11. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna
razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi
pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
12. Vrste obveznih dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki
so predmet koncesije:
a) splošna dokazila
– izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
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– izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da
dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem
organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisane koncesije,
– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
– organizacijsko shemo s prikazanim številom in
strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno,
da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali
organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil
neposredne izvajalce storitve, ki so to delo do podelitve
koncesije opravljali na območju Občine Gornja Radgona
pri zadnjem izvajalcu, v skladu s standardi, normativi ter
veljavno zakonodajo,
– projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim
računovodskim standardom 26 po različici I,
– izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo
pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo
za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim
rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti
krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen
čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki
urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih
lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost. Objekt mora
izpolnjevati minimalne tehnične pogoje v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev,
– izjavo, da prevzame uporabnike programa,
– ponudbo cene z izračunom cene za socialnovarstveno storitev, oblikovano po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun
cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu
s poskusno določenimi normativi;
– izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ
v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi
upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene,
– program dela izvajanja storitve,
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izjavo o lastništvu vozil.
b) Finančna in poslovna dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih
3 let,
– bonitetno informacijo AJPESa in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega prava in
zasebnega prava ali
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
– izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti,
– izjavo o morebitnih posojilih, ki so bila najeta za
graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov
za izvajanje storitve,
– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih
pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da
hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo,
– izjavo o morebitnih drugih obveznostih.
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13. Rok za prijavo na javni razpis: prijava na javni
razpis mora biti vložena najpozneje do 5. 12. 2013 na
naslov »Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13,
9250 Gornja Radgona«. Za pravočasno vloženo se šteje
vloga, ki je bila prejeta s strani ponudnika najpozneje do
5. 12. 2013, do 12. ure.
14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami:
– cena storitve na efektivno uro – do 70 točk;
– program dela – do 10 točk;
– reference ponudnika – do 10 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca
od območja Občine Gornja Radgona – do 10 točk.
15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe:
na podlagi izvedenega javnega razpisa podeli koncesijo
najugodnejšemu ponudniku z upravno odločbo občinska
uprava. Najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, koncedent in izbrani koncesionar skleneta
koncesijsko pogodbo. Pogodbo v imenu koncedenta
podpiše župan.
16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času
objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje informacij je Janja Osojnik, Svetovalka v občinski upravi,
tel. 02/564-38-31, e-posta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si.
17. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu naročnika in na spletni strani
Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si.
18. Oprema vloge: ponudnik mora svojo vlogo na
javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov »Občina
Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona« s pripisom »Prijava na javni razpis – Koncesija pomoč družini na domu – Ne odpiraj«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov
ponudnika.
19. Datum odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo
5. 12. 2013 ob 13. uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja
Radgona. Odpiranje ponudb je javno in se ga lahko
udeleži vsak ponudnik na javnem razpisu, kar obvezno
izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika.
Občina Gornja Radgona
Ob-4103/13
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženjem
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna.
II. Predmet prodaje so sledeča že več let prazna
stanovanja:
1. dvosobno stanovanje, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Pretnerjeva ulica 5, Postojna, zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanovanja 59,70 m2, identifikacijski znak 2490-892-2, k.o. 2490
Postojna, izklicna cena: 49.205,00 EUR;
2. dvosobno stanovanje, v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu, Kidričevo naselje 25, Postojna, zgrajene leta 1968, z neto tlorisno površino stanovanja 52,70 m2, identifikacijski znak 2490-209-19, k.o.
2490 Postojna, izklicna cena: 38.350,00 EUR;
3. enosobno stanovanje, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Vojkova ulica 6, Postojna,
zgrajene leta 1954, z neto tlorisno površino stanovanja 44,90 m2, identifikacijski znak 2490-750-5, k.o. 2490
Postojna, izklicna cena: 37.700,00 EUR.
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III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno,
kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo
upoštevano.
4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. V primeru, da bi več ponudnikov oddalo
enako najugodnejšo ponudbo, bodo le ti nemudoma po
izteku roka za oddajo ponudb pozvani k dopolnitvi le teh.
V primeru, da se situacija ponovi, bo prodajalec z najugodnejšimi ponudniki opravil dodatna pogajanja o ceni.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje
fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati
nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno
zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom
varščine v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom
v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni
od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku
8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku,
je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se
plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži.
9. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo
za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati
naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je
ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna
oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne
osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo
na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna, pisarna št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na podlagi
povpraševanja, ki ga posredujejo na elektronski naslov:
obcina@postojna.si z navedbo zaporedne številke nepremičnine iz tega razpisa za katero želijo razpisno
dokumentacijo.
Podrobni podatki glede nepremičnin so na voljo na
naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-24 (kontaktna
oseba: Bernarda Ugovšek Biščak). Na razpolago so
sledeči termini ogleda stanovanj:
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– stanovanje na naslovu Pretnerjeva ulica 5: dne
11. 11. 2013 ter dne 18. 11. 2013, ob 9. uri,
– stanovanje na naslovu Kidričevo naselje 25: dne
12. 11. 2013 ter dne 19. 11. 2013, ob 9. uri;
– stanovanje na naslovu Vojkova ulica 6: dne
13. 11. 2013 ter dne 20. 11. 2013, ob 9. uri.
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko
____« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski
pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali
pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljub
ljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice morata biti označena naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je do vključno petka,
dne 29. 11. 2013 do 12. ure. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do tega roka in ure prispele na naslov
prodajalca. Nejavno odpiranje ponudb bo istega dne ob
14. uri, v prostorih prodajalca, izvedla komisija imenovana s strani prodajalca.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz
2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj
60 dni od oddaje ponudbe.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje
v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 5 dneh po
sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po opravljeni
izbiri ponudnika. V primeru, da ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku in za to nima opravičljivih
razlogov, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija
za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. V primeru, da
ponudnik izkaže, da iz opravičljivega razloga pogodbe
v roku 15 dni po opravljeni izbiri ne more skleniti, lahko prodajalec rok za sklenitev pogodbe podaljša še za
15 dni in začasno zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanjem
roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.
6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena
oziroma lahko pooblaščena oseba s soglasjem župana
ustavi začeti postopek, in sicer najkasneje do sklenitve
kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob
morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo
ponudnikom.
Občina Postojna
Ob-4135/13
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, (Uradni list RS, št. 23/05 – ZZDej-UPB2, 15/08,
23/08, 58/08, 77/08, 40/12 – ZUJF) objavljamo
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije
za izvajanje javne zdravstvene službe
na področju ginekologije in porodništva
1. Koncedent: Občina Piran.
2. Naslov koncedenta: Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
tel. 05/671-03-17, telefaks 05/671-03-04.
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3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: nadomestna koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe na
področju ginekologije in porodništva na območju Občine
Piran, in sicer za program v obsegu 1 tima.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se
bo začela izvajati po končanem postopku, vendar najkasneje v roku enega meseca. Koncesija se podeljuje
za obdobje 7 let, z možnostjo podaljšanja.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
– ima ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti, ki je predmet razpisa in je
usposobljen za samostojno delo;
– ni v delovnem razmerju oziroma, bo do začetka
opravljanja koncesije po tem razpisu, prekinil delovno
razmerje;
– mu ni, s pravnomočno sodbo sodišča, prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če
zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;
– da je zagotovljena dostopnost do ordinacijskih
prostorov za ljudi s posebnimi oblikami oviranosti;
– obvlada slovenski in italijanski jezik.
b) Posebni pogoji javnega razpisa:
– prevzem vseh opredeljenih oseb dosedanjega
koncesionarja, ki bodo to želele;
– prevzem čakalne in naročniške knjige dosedanjega koncesionarja;
– prevzem pripadajočega medicinskega osebja, ki
sestavlja delovni tim;
– začetek opravljanja koncesije po končanem postopku, vendar najkasneje v enem mesecu od sklenitve
koncesijske pogodbe;
– opravljanje dejavnosti v ordinacijskih prostorih
na razpisanem krajevnem območju Lucija. V ta namen
bo izbrani prijavitelj najkasneje v roku 15 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije, koncedentu
dostavil najemno pogodbo oziroma dokazilo o lastništvu;
– prijavitelj še ni izvajalec koncesijske dejavnosti
oziroma bo do začetka opravljanja koncesije po tem
razpisu, koncesijo oddal;
– opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj dvakrat
tedensko v popoldanskem času.
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Če je prijavitelj za izvajanje nadomestne koncesije
pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja pogoja:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za
zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti.
6. Merila za ocenitev prijav:
1. Pričetek izvajanja koncesijske
dejavnosti
2. Delovna doba pri opravljanju
razpisane koncesije na področju
ginekologije in porodništva
3. Razdalja med vlagateljevo lokacijo
ordinacije in zdravstvenim domom

do 10 točk
do 5 točk
do 5 točk.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril
je predmet razpisne dokumentacije.
7. a) Naslov službe ali osebe od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– razpisna dokumentacija: Občina Piran, Sprejemna pisarna, Tartinijev trg 2, Piran;
– dodatne informacije: Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Ester Nussdorfer, Tartinijev trg 2, Piran,
elektronski naslov: ester.nussdorfer@piran.si.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo prijav, v času uradnih ur
sprejemne pisarne Občine Piran.
8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo prijave: ne glede na način dostave, morajo prijave na razpis
prispeti najkasneje do 27. 11. 2013, do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
c) Način predložitve prijave: prijava se lahko pošlje
priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti naveden prijavitelj in vidna označba:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za nadomestno
zdravstveno koncesijo na področju ginekologije in porodništva št. 160-4/2013«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 29. 11. 2013,
ob 11. uri, Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran – sejna
soba št. 33 v II. nadstropju.
Občina Piran
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Javne dražbe
Št. 478-28/2013-11

Ob-4096/13

Občina Zagorje ob Savi na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 –
ZDU-1G), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13) 1. Dopolnitve letnega načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem za leto 2013, št. 410 – 99
/ 2012 z dne 21. 2. 2013, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Opis predmeta prodaje: stanovanjski objekt s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Cesta 20. julija 10b
v Zagorju ob Savi, parc. št. 1195/0, stanovanjska stavba,
v izmeri 54 m2, dvorišče, v izmeri 67 m2 in zelenica, v izmeri 205 m2, (ID znak: 1886 – 1195 / 0 – 0, ID 4315508),
k. o. 1886 – Zagorje-mesto. Navedena nepremičnina se
prodaja v celoti, nakup po delih ni mogoč.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena je 29.000,00 EUR in se viša najmanj
za 500,00 EUR.
Izklicna cena in končna dražena cena ne vključujeta 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec
pristojnemu davčnemu uradu in drugih stroškov izvedbe
kupoprodajne pogodbe in jih plača kupec.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača
v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla. Prodajalec bo overil pogodbo takoj po prejemu
plačila celotne kupnine.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne
27. 11. 2013, s pričetkom ob 12. uri na sedežu prodajalca, Cesta 9. avgusta 5 v Zagorju ob Savi (sejna soba).
Dražitelji se morajo na dan dražbe najkasneje do 11.45
zglasiti na mestu, kjer bo potekala dražba in se izkazati
z osebnim dokumentom.
6. Varščina
Ponudniki morajo pred začetkom dražbe varščino
plačati na podračun Občine Zagorje ob Savi, št. SI56
0134 2010 0018 358, ki je odprt pri Banki Slovenije,
v višini 10 % od navedene izklicne cene nepremičnine,
kar znaša 2.900,00 EUR do vključno dne 26. 11. 2013.
(najkasneje ta dan mora varščina prispeti na račun);
namen nakazila »Javna dražba – Varščina«.
Varščina bo uspelemu dražitelju brezobrestno vračunana v kupnino, ostalim pa brezobrestno vrnila v roku
5 delovnih dni po opravljeni javni dražbi.
Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.
Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe v določenem roku od javne dražbe ali ne plača kupnine v roku
30 dni po sklenitvi pogodbe, se varščina zadrži.
7. Podrobnejši pogoji javne dražbe in podrobnejši
opis predmeta dražbe
a) Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin.
b) Ponudniki predhodno pošljejo dokumentacijo
z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo

osebno v zapečateni pisemski ovojnici na vložišče prodajalca na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, najkasneje do dne
27. 11. 2013 do 9. ure, z oznako kot je na obrazcu
OBR-4 »Naslovnica«, ki je del razpisne dokumentacije. Prodajalec ne odgovarja za morebitno založitev
dokumentacije ali njeno napačno obravnavo, če ne bo
označena, kot je zahtevano.
c) Dokumentacija ponudnikov iz prejšnje točke
mora vsebovati naslednja dokazila:
– Pooblastilo za zastopanje na dražbi, v primeru, da
pravno ali fizično osebo zastopa pooblaščenec. Pooblastilo se predloži v izvirniku ali overjeni kopiji.
– Prijavni obrazec – podatki o ponudniku (OBR-1).
– Izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2).
– Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni
podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki
dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne smejo
biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe)
ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe
(velja le za pravno osebo in s.p.).
– Dokazilo o vplačilu varščine.
– Parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih
pogojev ali bodo oddali nepopolno dokumentacijo, bodo
po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni
iz postopka pred samo dražbo in na njej ne bodo smeli
sodelovati. Morebiti vplačana varščina se v tem primeru
ne vrne.
č) Dražbo izvede komisija, imenovana s strani župana. Javna dražba se opravi tudi, če se je udeleži le en
ponudnik. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Izbran bo dražitelj,
ki ponudi najvišjo ceno.
d) Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
e) Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba
v roku 15 dni po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino.
Kupnino je kupec dolžan plačati v celoti v roku
30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
f) Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroški
notarske overitve pogodbe, stroški vknjižbe v zemljiško
knjigo), vključno z davkom na promet nepremičnin, plača kupec.
g) Nepremičnina bo prodana po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških, se bo nepremičnina kupcu izročila v last in posest. Vsak sodelujoči na javnem
razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje. Potencialnim
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ponudnikom bo po predhodni najavi omogočen ogled
nepremičnine.
h) Razpisna dokumentacija s podrobnejšimi informacijami, vzorcem pogodbe in drugimi pogoji bo objavljena na spletnem naslovu prodajalca: http://www.
zagorje.si.
8. Opozorilo: prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim dražiteljem, oziroma lahko že
začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez
obresti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 478-31/2013

Ob-4097/13

Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi 32. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)
v povezavi z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12), Odloka o proračunu Občine
Šmarje pri Jelšah za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/13
in 49/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Šmarje pri Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, matična številka: 5884012, ID številka za DDV:
SI 31214908.
II. Predmet javne dražbe in izklicna cena:
Predmet prodaje so:
1. Stavbna zemljišča (1a in 1b), ki v naravi predstavljajo komunalno neopremljeno stavbno zemljišče v poslovni coni Šmarje zahod, kjer je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) predvideno
območje storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti
ter območje eno in dvostanovanjskih stavb. Predmetno zemljišče se nahaja na obrobju naselja Šmarje pri
Jelšah.
Investitor si mora potrebne priključke urediti sam na
lastne stroške, v skladu s pogoji pristojnih upravljavcev
komunalne infrastrukture, ki jih je že pridobil prodajalec,
in sicer:
– za napajanje poslovne cone Šmarje zahod na
omenjenih parcelah, je električna energija na voljo na
20kV kablovodu pri Agipu, za priključitev objektov na
distribucijsko omrežje pa bo potrebno zgraditi novo
transformatorsko postajo 20/0,4 kV in nizkonapetostne
priključne vode;
– za zagotavljanje potrebnih količin vode za gašenje, bo potrebna postavitev več hidrantov, zaradi česar
bo potrebno zagotoviti nov cevovod, dimenzije minimalno fi 90 mm. Dolžina novega cevovoda bo ca. 500 m;
– za ureditev odvajanja fekalnih odpadnih vod, bo
potrebno zgraditi nov priključni cevovod oziroma okoli
700 m ločene fekalne kanalizacije;
– meteorne vode se bodo odvajale po ločenem
cevovodu v vodotok;
– za dovoz v poslovno cono se bo uporabljal obstoječ cestni priključek nekategorizirane lokalne ceste,
ki poteka do več stanovanjskih hiš in ribnika. Na podlagi
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veljavne zakonodaje je potrebno na glavni cesti G2-107
urediti 3. pas;
a) stavbno zemljišče – parcele št. 19/4 (7119 m2),
19/2 (2390 m2) in 17/25 (796 m2), v skupni izmeri
10.305 m2, k.o. 1201-Zadrže in
b) stavbno zemljišče – parcele št. 17/14 (3056 m2)
in 17/30 (130 m2), v skupni izmeri 3186 m2, k.o. 1201-Zadrže.
2. Stavbna zemljišča, (zelene površine) – parcele št. 220/1 (1.483 m2), 219/3 (1.511 m2) in 219/5
(3.120 m2), v skupni izmeri 6.114 m2, k.o. 1185-Pijovci,
ki v naravi predstavljajo zelene površine med vodotokom
Lemberžica in lokalno cesto LC 406 101, opredeljene
z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04
in 118/04). Predmetno zemljišče se nahaja na obrobju
poslovne cone Mestinje.
Izklicna cena:
– k 1a). – za komunalno neopremljeno stavbno
zemljišče v poslovni coni Šmarje zahod (stavbno zemljišče pod točko 1.a) znaša 301.000 €, ki ne vključuje
22 % DDV;
– k 1b). – za komunalno neopremljeno stavbno zemljišče v poslovni coni Šmarje zahod (stavbno zemljišče
pod točko 1.b) znaša 83.500,00 €, ki ne vključuje 22 %
DDV;
– k 2. – za stavbno zemljišče (zelene površine) na
obrobju poslovne cone Mestinje v k.o. Pijovci (stavbno
zemljišče pod točko 2.) znaša 9.800,00 €, ki ne vključuje
22 % DDV.
V izklicni ceni za nepremičnine pod točko 1.a in 1.b
je zajeta vrednost stavbnega zemljišča brez komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo
gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. V izklicni ceni niso zajeti stroški infrastrukturnih priključkov.
Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam.
Vse nepremičnine so bremen proste, prodajajo se
po sistemu videno kupljeno.
Vse nepremičnine so vpisane v zemljiško knjigo.
III. Najnižji znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku
30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo kavcijo.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah
št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila
RS. Plačilo celotne kupnine v prej postavljenem roku
je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
– Za stavbna zemljišča pod točko 1a, 1.b in 2., bo
kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev in strošek
vknjižbe.
V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 26. 11. 2013, v sejni sobi
Občine Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, in sicer:
– za dražbo nepremičnin pod točko 1.a (parc.
št. 19/4, 19/2 in 17/25, k.o. Zadrže), z začetkom ob
10. uri,
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– za dražbo nepremičnin pod točko 1. b (17/14 in
17/30, k.o. Zadrže), z začetkom ob 10.15,
– za dražbo nepremičnine pod točko 2. (parc.
št. 220/1, 219/3 in 219/5, k.o. Pijovci), z začetkom ob
10.30.
Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1 uro pred
pričetkom posamezne dražbe izkazati z dokazili iz VI.
točke te objave.
VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, 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 v izvirniku, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se
prijavi pravna oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi
vse pravilne in pravočasne prijave.
VII. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati
kavcijo, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720 odprt pri
Upravi za javna plačila RS z navedbo »plačilo kavcije –
javna dražba s pripisom predmeta dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni
dražbi pa se kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo prodajalec zadrži tudi
v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne
sprejme niti izklicne cene.
VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled
nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri
Jelšah, tel. 03/817-16-22, kontaktna oseba mag. Zinka
Berk.
IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko
s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do
sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
X. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).
Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah, www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 900-11/2013-275

Ob-4143/13

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. 806/1 (ID znak 1730-806/1-0) stanovanjska stavba, v izmeri 25 m2, dvorišče, v izmeri 156 m2 in
– parc. št. 806/6 (ID znak 1730-806/6-0) dvorišče,
v izmeri 122 m2, vse 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.) je predmetna
parcela opredeljena v enoti urejanja prostora MO-180,
z namembnostjo CDd – območje centralnih dejavnosti
brez stanovanj, V – visoka prostostoječa stavba.
Nepremičnina je obremenjena z nepravno stvarno
služnostjo za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje
in pripadajočo infrastrukturo v korist podjetja Telekom
Slovenija d.d.
Izklicna cena: 39.390,00 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 ne bo sklenjena v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina pod točko 2.1. 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
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 28. 11. 2013 na
sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, za zemljišče parc.
št. 806/1 in 806/6, vse 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:
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čilu,

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-

– 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).
7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.
7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne
in pravočasne prijave.
7.3 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
8. Varščina
8.1 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. 806/1 in 806/6, 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.
8.2 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.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
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
Št. 900-11/2013-275
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Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
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moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) 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 ravnanja 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 poslovni prostor št. 101
v prvem nadstropju objekta, v skupni izmeri 95,10 m2
v stavbi, na naslovu Rimska 8 v Ljubljani, z id oznako
nepremičnine 1721-257-5 in 1721-257-6, v k.o. 1721 –
Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno
razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Poslovni prostor je dostopen
samo preko souporabljenega vhodnega predprostora, ki
je v lasti lastnika sosednjih poslovnih prostorov. Poslovni
prostor je brez lastnih sanitarij. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 140.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 202 v drugem nadstropju objekta, v skupni izmeri 131,00 m2 v stavbi, na naslovu Rimska 8 v Ljub
ljani, z id oznako nepremičnine 1721-257-8, v k.o. 1721
– Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in
prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 140.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št.
K04 v kleti objekta, v skupni izmeri 37,60 m2 v stavbi, na
naslovu Rimska 8 v Ljubljani, z id oznako nepremičnine
1721-257-17, v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je
v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 28.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št.
K01 in K02 v kleti objekta, v skupni izmeri 127,60 m2
v stavbi, na naslovu Rimska 8 v Ljubljani, z id oznako
nepremičnine 1721-257-16 in 1721-257-31, v k.o. 1721
– Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno
razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni
pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se
nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 95.900,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
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2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št.
P01 v visokem pritličju objekta, v skupni izmeri 147,80 m2
v stavbi, na naslovu Rimska 8 v Ljubljani, z id oznako
nepremičnine 1721-257-1, v k.o. 1721 – Gradišče I.
Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh
bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub
ljana za leto 2013.
Izklicna cena: 230.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št.
P05 v visokem pritličju objekta, v skupni izmeri 127,10 m2
v stavbi, na naslovu Rimska 8 v Ljubljani, z id oznako
nepremičnine 1721-257-2, v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom,
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za
nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja
v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 190.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 201 v drugem nadstropju objekta, v skupni izmeri 187,30 m2 v stavbi, na naslovu Rimska 8 v Ljub
ljani, z id oznako nepremičnine 1721-257-7, v k.o. 1721
– Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno
razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni
pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se
nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 290.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina 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 15 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, 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 številka: 01261-0100000114,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sklic na številko: 000-431000 v roku 15 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa,
v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 28. 11. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
Klub 15, s pričetkom ob 11.30, po naslednjem vrstnem
redu:
– poslovni prostor št. 101, na naslovu Rimska 8,
ob 11.30,
– poslovni prostor št. 202, na naslovu Rimska 8,
ob 12. uri,
– poslovni prostor št. K04, na naslovu Rimska 8,
ob 12.30,
– poslovni prostor št. K01 in K02, na naslovu Rimska 8, ob 13. uri,
– poslovni prostor št. P01, na naslovu Rimska 8,
ob 13.30,
– poslovni prostor št. P05, na naslovu Rimska 8,
ob 14. uri,
– poslovni prostor št. 201, na naslovu Rimska 8,
ob 14.30.
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
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci
morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka:
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor št. ____, na naslovu ________«.
8.2 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.
8.3 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 predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34
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in tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: marina.anzur@Ljubljana.si, kontaktna oseba je Marina Anžur in
elektronski naslov: mihaela.siker@Ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnin je možen dne 21. 11. 2013, in
sicer ob 10. uri na lokaciji Rimska 8 v Ljubljani.
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 in 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
Št. 900-11/2013-275

Ob-4145/13

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 in 75/12) 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 ravnanja 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 poslovni prostor
v pritličju, v izmeri 61,94 m2, z id. oznako nepremičnine
1739-1198-204 v stavbi št. 1198, na naslovu Ulica bratov
Učakar 54 v Ljubljani, v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom,
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za
nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja
v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 75.600,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št.
P01 v visokem pritličju, v izmeri 38,60 m2, z id. oznako
nepremičnine 1727-330-8 v stavbi št. 330, na naslovu
Streliška 6 v Ljubljani, v k.o. 1727-Poljansko predmestje.
Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina
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prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni
pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se
nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 38.600,00EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.3. Predmet javne dražbe so prostori, ki se nahajajo v stanovanjski stavbi na naslovu Gornji trg 30 v Ljub
ljani, z ID oznako 1728-366-2, 1728-366-3, 1728-366-4,
1728-366-5, 1728-366-10, 1728-366-11, 1728-366-12,
1728-366-13, 1728-366-14, 1728-366-15, 1728-366-16,
1728-366-17, 1728-366-18, 1728-366-19, 1728-366-20,
parc. št. 317 (id. 1728- 317/0-0), k.o. 1728 Ljubljana
Mesto s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
in posebnih delih stavbe ter na pripadajočem zemljišču.
Skupna izmera stavbe št. 366 z naslovom Gornji
trg 30 v Ljubljani je 650,23 m2. Od navedene površine
stavbe je prodajalka lastnica 469,06 m2 stavbe oziroma v deležu 7195/10000 od celote. V navedeni stanovanjski stavbi se nahaja tudi stanovanje z id. oznako
1728-366-1, ki je dejanski lasti fizične osebe in ni predmet prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist
prodajalke. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena
z najemnikom.
Izklicna cena: 200.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor,
v skupni izmeri 110,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi na naslovu Mestni trg 11 V Ljubljani, z ID oznako
1728-115-13, s pripadajočim solastniškim deležem na
splošnih skupnih delih stavbe in na posebnih skupnih
delih stavbe. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist
prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena
z najemnikom.
Izklicna cena: 132.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor,
v skupni izmeri 29,30 m2, ki se nahaja v pritličju v stavbe
na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani, z ID oznako
1740-1528-1, s pripadajočim solastniškim deležem na
splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. V korist posameznega dela stavbe, z ID oznako
1740-1528-1 je vknjižena stvarna služnost prehoda preko posameznega dela stavbe, z ID oznako 1740-1528-9
do skupnega prostora, z ID oznako 1740-1528-19, ki
v naravi predstavlja kurilnico. Zemljiškoknjižno stanje
poslovnega prostora je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 31. 000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet prodaje je triplex A garažni boks na
naslovu Hubadova ulica ob Ulici Pohorskega bataljona v Ljubljani z oznako P, z identifikacijsko številko
1736-1369-8 v nadstropju triplex-a, v izmeri 12,48 m2.
Garažni boks je prazen. Predmetna nepremičnina je
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
Izklicna cena: 8.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01,
v skupni izmeri 61,13 m2, na naslovu Vodnikova 13
v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani, z ID oznako stavbe

Stran

3072 /

Št.

92 / 8. 11. 2013

št. 1740-1287, parc. št. 1022 v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je prazen.
Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi
etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana
obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema
nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene
površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Predmetna
nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za
leto 2013.
Izklicna cena: 47.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.8. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št.
K03 v kleti objekta, v skupni izmeri 6,90 m2 v stavbi, na
naslovu Rimska 8 v Ljubljani, z id oznako nepremičnine
1721-257-19, v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina
je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
za leto 2013.
Izklicna cena: 2.600,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa (ne velja za predmet prodaje pod točko
2.2., 2.5., 2.6., 2.8.);
4.2 Nepremičnina 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 15 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, 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 številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000 v roku 15 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa,
v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 3. 12. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem
redu:
– poslovni prostor na naslovu Ulica bratov Učakar,
ob 11. uri,
– poslovni prostor na naslovu Streliška 6, ob 11.30,
– poslovni prostori na naslovu Gornji trg 30, ob
12. uri,
– poslovni prostor na naslovu Mestni trg 11, ob
12.30,
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– poslovni prostor na naslovu Lepodvorska ulica 3,
ob 13. uri,
– garaža na naslovu Hubadova ulica, ob 13.30,
– poslovni prostor na naslovu Vodnikova 13, ob
14. uri,
– poslovni prostor na naslovu Rimska 8, ob 14.30.
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
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci
morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka:
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor št. ____ na naslovu ________«.
8.2 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.
8.3 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 predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34
in tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: marina.anzur@Ljubljana.si, kontaktna oseba je Marina Anžur in
elektronski naslov: mihaela.siker@Ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled ostalih nepremičnin pa je možen po predhodnem dogovoru.
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.
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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 in 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
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Razpisi delovnih mest
Ob-4099/13
Na podlagi 35. člena Statuta Doma Petra Uzarja
(krajši naziv: DPU Tržič) je Svet DPU Tržič dne 24. 10.
2013 sprejel sklep o razpisu za imenovanje
direktorja/direktorice.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. Zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo (ZSV-UPB2), zadnja spr. in dop.: Uradni list
RS, št. 57/12).
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati
s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, javna listina
o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda, dokazila o delovnih izkušnjah).
2. Kandidati morajo predložiti tudi kratek življenjepis
in vizijo dela zavoda.
3. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni
po njegovi objavi.
Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo
obravnaval.
Imenovanje kandidata za direktorja DPU Tržič bo
Svet zavoda izvedel na osnovi proučitve priloženih dokazil in razgovorov.
Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju
pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju,
ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo ali
naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo
soglasje ministra izdano prej.
Kandidati morajo poslati vloge s prilogami in dokazili ter življenjepisom in vizijo dela zavoda v pisni obliki
po pošti, na naslov Svet DPU Tržič, Ročevnica 58, 4290
Tržič, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico – Ne
odpiraj!«
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku
30 dni po zaključenem razpisu.
Svet DPU Tržič
Št. 97/2013

Ob-4100/13

Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah
razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96, 18/98 odl.
US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 odl. US, 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 57/12), 25. člena Statuta Centra za
socialno delo Šmarje pri Jelšah ter sklepa 4. seje sveta
z dne 8. 8. 2013 prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Šmarje
pri Jelšah.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– ima končano visoko strokovno izobrazbo ali uni
verzitetno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o so
cialnem varstvu in ima pet let delovnih izkušenj,
– ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. čle
na Zakona o socialnem varstvu in ima dvajset let delov
nih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in

vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva,
– ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o social
nem varstvu,
– ima opravljen program za vodenje socialnovar
stvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slo
venije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno
izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vo
denje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od za
četka opravljanja nalog direktorja.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandida
ti priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za
mandatno obdobje za katerega se prijavlja.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje petih
let, za to obdobje bo tudi sklenjeno delovno razmerje.
Izbrani kandidat nastopi mandat po pridobitvi soglasja
ministra, pristojnega za socialno varstvo, in predhodne
ga mnenja pristojnega organa Občine Šmarje pri Jelšah.
Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo
Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje pri
Jelšah, z oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po
izbiri.
Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah
Št. 52/2013

Ob-4118/13

Svet Centra za socialno delo Sežana na podlagi
34. in 35. člena Zakona o zavodih (ZZ) (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98,
Odl.US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07, ZSV-UPB-2 s spremembami) ter v skladu
z 38. členom Statuta Centra za socialno delo Sežana,
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo Sežana.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih
izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu, z 20 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi
v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha.
Pisni prijavi morajo kandidati priložiti dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, svoj življenjepis ter svojo zamisel programa dela oziroma vizijo dela CSD Sežana in ukrepov za dosego programskih ciljev.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Svet CSD Sežana izbere kandidata za direktorja
zavoda na osnovi izpolnjevanja posameznih razpisnih
pogojev in ocene predloženega programa dela.
Svet CSD Sežana bo opravil izbor v 30 dneh po objavi razpisa in o svojem izboru obvestil prijavljene kandidate, vendar je odločitev o imenovanju direktorja pravno
veljavna šele po prejetem soglasju ministra pristojnega
za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let.
Pisne prijave kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Svet Centra za socialno
delo Sežana, Kosovelova 4b, 6210 Sežana, z oznako:
»za razpis direktorja – Ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni v 30 dneh po
objavi razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Centra za socialno delo Sežana
Št. 633/13

Ob-4129/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska
cesta 22, Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, 17/91 –
ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US,
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter
15. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (Uradni list RS, št. 4/02 in 16/07), razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni razpis,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo
(VII/2) oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, naravoslovne, družboslovne, druge
ustrezne smeri;
– da ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodstvenih delih;
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda;
– izkazuje poznavanje področja ohranjanja narave;
– obvlada najmanj en svetovni jezik;
– znanje uporabe računalnika;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat mora v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel razvoja in delovanja zavoda.
Direktor ima naslednje pristojnosti in odgovornosti:
– zastopa in predstavlja zavod;
– odgovarja za zakonitost dela zavoda;
– predlaga svetu zavoda notranjo organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest zavoda;
– predlaga spremembe Statuta zavoda in drugih
splošnih aktov zavoda, ki jih sprejema svet zavoda;
– predlaga temelje poslovne politike zavoda, plane
dela in ukrepe za njihovo izvajanje;
– predlaga letni program dela in določa ukrepe za
njegovo izvajanje ter predlaga finančni načrt;
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– sprejema splošne akte zavoda, za sprejem katerih je pooblaščen s Statutom zavoda;
– predlaga imenovanje in razrešitev vodje območne
organizacijske enote;
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi;
– izdaja sklepe s področja delovnih razmerij;
– ugotavlja prenehanje potreb po delu delavca iz
poslovnih razlogov;
– zagotavlja pogoje za sodelovanje sindikatov in
organov, ki predstavljajo delavce v skladu z zakonom
in kolektivno pogodbo za negospodarstvo Republike
Slovenije;
– je odredbodajalec za zavod in podpisuje poslovne
akte in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje
zavoda;
– izvršuje sklepe in druge odločitve sveta zavoda
ter ustanovitelja;
– organizira pripravljanje gradiv za seje sveta zavoda;
– usklajuje delo organizacijskih enot, strokovnih
služb ter drugih delovnih teles zavoda;
– poroča pristojnemu organu o rezultatih dela in
o poslovanju zavoda;
– v skladu s finančnim načrtom odloča do določenega obsega o razporejanju sredstev zavoda med
letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi
in odpisu osnovnih sredstev zavoda ter o nabavljanju in
porabi obratnih sredstev;
– odobrava materialne stroške in stroške v zvezi
z nadomestili stroškov zavoda za službena potovanja
doma in v tujino ter druge materialne in nematerialne
stroške za redno delo zavoda;
– zagotavlja uresničevanje nalog varnosti, obrambe
in zaščite v skladu z zakonom;
– oblikuje projektne skupine, komisije ali druga delovna telesa za razrešitev določenih vprašanj ter jim
opredeli naloge;
– lahko prisostvuje sejam sveta zavoda in sejam
strokovnega sveta brez pravice odločanja;
– odloča o razporejanju delavcev k določenim nalogam oziroma na posamezna delovna mesta;
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev in
izreka disciplinski ukrep javnega opomina in denarne
kazni, oziroma predlaga uvedbo disciplinskih postopkov
v skladu z zakonom;
– obravnava pisne zahteve delavcev za izpolnitev
obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani zavoda;
– sklepa pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo s sindikati;
– opravlja druge naloge, določene s statutom in
drugimi splošnimi akti zavoda, zakoni in drugimi predpisi.
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.
eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/
Europass+CV.csp?loc=sl_SI) z opisom vodstvenih in
organizacijskih sposobnosti.
2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
4. Potrdilo o državljanstvu;
5. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje pridobitev podatkov o iz-
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polnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.
V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
6. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja
tujega jezika in zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova,
na kateri je bila izobrazba pridobljena.
7. Kandidat mora prijavi predložiti svojo zamisel
razvoja in delovanja zavoda.
III. Direktorja javnega zavoda bo imenovala Vlada
Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta.
Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno
imenovana za direktorja. Kraj opravljanja dela je: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana.
IV. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje
najkasneje v 15 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Služba za
kadrovske zadeve, s pripisom: razpis za direktorja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mko@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v predpisanem roku.
Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom
obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat
za okolje, Sektor za ohranjanje narave, tel. 01/478-74-99
(dr. Marija Markeš).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 110-0082/2013

Ob-4133/13

Na podlagi 20. člena Zakona o Javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), 17. člena Odloka o ustanovitvi
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 51/09) in Zakona o delovnih
razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 –
popr.) Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska
Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo položaja
direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Murska Sobota.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni
natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na
vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
– opravljen izpit iz ZUP,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kolikor izbrani kandidat ne bo izpolnjeval pogoja iz
tretje alinee, bo moral najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti izpit iz ZUP-a.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi
izkušnjami s področja stanovanjske problematike in poznavanja zakonodaje na tem področju, kar bodo dokazali s potrdili, ki izkazujejo zahtevane izkušnje.
Pristojnosti in odgovornosti direktorja:
1. Direktor zastopa in predstavlja javni sklad
2. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje
javnega sklada
3. Za skrbnost in odgovornost direktorja javnega
sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno uporabljajo določila zakona, ki
ureja gospodarske družbe.
Direktor opravlja funkcijo poklicno. Imenovan je za
dobo 4 let in je lahko ponovno imenovan.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
2. Dokazilo (overjeno kopijo diplome) o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj ter ustrezna dokazila, iz
katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih
izkušenj.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka
dovoljuje Mestni občini Murska Sobota pridobitev podatkov iz I. točke, iz uradnih evidenc.
5. Izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev iz razpisa.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
III. Pisno prijavo z izjavami ter dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v zaprti ovojnici na
naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska
Sobota, Trg zmage 1, Murska Sobota, z označbo »Ne
odpiraj – Javni natečaj – direktor JSSMOMS«, v roku
8 dni po objavi javnega natečaja.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne
in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo komisija
štela tudi vlogo, ko kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo iz katere ni mogoče razbrati,
ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska
Sobota, Trg zmage 1, Murska Sobota.
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na predsednico Nadzornega sveta Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
– Sabina Gutalj, tel. 02/525-16-70.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po potrditvi kandidata na seji Mestnega
sveta Mestne občine Murska Sobota.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Murska Sobota
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Druge objave
Št. 3304-4/2013

Ob-4094/13

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi
75. člena Zakona o kmetijstvu (Uradno prečiščeno besedilo (ZKme-UPB1) Uradni list RS, št. 51/06 in 54/08) in
102. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Uradni
list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10,18/11 in 90/12) objavlja
javni natečaj
za zbiranje predlogov uradnega znaka
za »Preverjeno kakovost« kmetijskih
in živilskih proizvodov
po Zakonu o promociji kmetijskih
in živilskih proizvodov
I. Namen javenga natečaja: izdelava predloga grafične rešitve – označbe za »preverjeno kakovost« kmetijskih in živilskih proizvodov v skladu z Zakonom o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS,
št. 26/11).
II. Vrsta natečaja
Natečaj bo izveden kot odprti natečaj v dveh stop
njah.
Izveden bo kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev in podelitvijo nagrad/izplačil udeležencem.
Z zmagovalcem natečaja, ki bo prejel največje število
točk v drugi fazi ocenjevanja – v testiranju na ciljnih
javnostih, bo sklenjena pogodba za izvedbo storitve in
odstopu avtorskih pravic. Drugo in tretje uvrščeni v drugi
fazi ocenjevanja – testiranja na ciljnih javnostih – bosta
prejela denarne nagrade in sicer drugo uvrščeni v višini
1.000,00 EUR, tretje uvrščeni v višini 700,00 EUR. Grafične rešitve drugo in tretje uvrščenega postanejo last
MKO in jih lahko uporabi za kasnejše namene.
Ponudbe, ki ne bodo nagrajene, bodo vrnjene avtorjem brez odškodnine, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se zavezuje, da njihove ideje ne bodo uporabljene.
III. Pogoji za sodelovanje
1. Prijavitelji na javnem natečaju morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– predlagani strokovni sodelavci morajo imeti ustrezno izobrazbo na področju likovnega izražanja,
– predlagatelj mora biti registriran za dejavnosti na
področju oblikovanja,
– predlagatelj mora predložiti dokaze (brand book)
o vsaj dveh izvedenih projektih s področja oblikovanja
označb, ki jih je izvedel v zadnjem obdobju od 1. 1.
2010 dalje,
– prijavitelj mora zagotavljati sposobnost izvedbe
posla v primeru izbora in sklenitve pogodbe, za kar podpiše izjavo v prilogi.
2. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Prijava mora vsebovati:
– predlog oblikovanja označbe;
– pisno obrazložitev ponudbe;
– zapečateno kuverto s šifro ponudnika, v kateri je
izpolnjen obrazec »Vsebina ponudbe«, kjer je naveden
naslov avtorja, priložena so dokazila o njegovi usposobljenosti iz točke II., izjava ponudnika o strinjanju z natečajnimi pogoji (Priloga 1) in izjava o sposobnosti izvedbe
posla (priloga 2), izpisek iz registra, ki dokazuje, da je
ponudnik registriran za področje oblikovanja.

Prijavitelji morajo vložiti svoje ponudbe na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije za javni natečaj, z vsemi navedenimi prilogami in dokazili.
IV. Merila za ocenjevanje
Ocenjevanje bo potekalo v dveh fazah. V prvi fazi
bodo člani strokovne žirije ocenili vse predloge po naslednjih kriterijih:
1. skladnost z vsebinskimi
izhodišči
2. originalnost grafične rešitve
(ne simbola!)
3. likovna čistost in izvirnost
4. hitra povezljivost s Slovenijo
5. hitra in jasna opaznost na
embalaži

največ 20 točk,
največ 10 točk,
največ 10 točk,
največ 20 točk,
največ 20 točk.

V. Strokovna ocena ponudb
Strokovna žirija, imenovana s posebnim sklepom
ministra za odločanje o ponudbah v prvi fazi javnega
natečaja, bo strokovno pregledala in ocenila vse pod
šifro prispele pravočasne ponudbe. Glede na višino
zbranih točk bo strokovna žirija izbrala tri ponudbe, ki
bodo dosegle najvišje število točk. Izbrane tri ponudbe
bo strokovna žirija pregledala, ali izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz javnega natečaja ter razpisne dokumentacije in sicer tako, da bo odprla zaprto kuverte s podatki
o ponudnikih. Če katera od ponudb izbranih treh ne bo
izpolnjevala pogojev za sodelovanje v natečaju, se le-ta
izloči in se pregleda naslednja po vrsti glede na število
zbranih točk.
Odločitev strokovne žirije je za naročnika obvezna.
Prve tri najvišje ocenjene ponudbe bo naročnik
v drugi fazi testiral na ciljnih javnostih na podlagi strokovnega vprašalnika, ki ga pripravi naročnik. Zmagovalec javnega natečaja bo določen na podlagi največjega
števila zbranih točk v fazi testiranja na ciljnih javnostih.
V primeru enakega števila točk v drugi fazi ocenjevanja
se višje uvrsti ponudba, ki je prejela višje število točk
v prvi fazi ocenjevanja.
Z zmagovalcem natečaja bo podpisana Pogodba
za izdelavo oznake za »preverjeno kakovost« kmetijskih
pridelkov in živil tako, da bodo primerne za reprodukcijo,
v okvirni vrednosti 10.000 EUR s predhodnim pogajanjem o znižanju cene, s čimer bo tudi izveden prenos
vseh avtorskih pravic do uporabe grafične rešitve na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Grafične rešitve drugo
in tretje uvrščenega prav tako postanejo last Ministrstva
za kmetijstvo in okolje, za kar prejme drugo uvrščeni
denarno nagrado v višini 1.000 EUR, tretje uvrščeni pa
v višini 700,00 EUR.
VI. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je prosilcem na voljo od
dneva objave javnega natečaja do zaključka javnega
natečaja na spletni strani: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi.
Vse ostale informacije v zvezi z javnim natečajem
lahko vlagatelji dobijo pri: Štefi Videčnik, stefi.videcnik@gov.si, tel. 01/478-90-19, telefaks: 01/478-90-21,
01/478-90-13.
VII. Rok in način prijave
Ponudbe je potrebno poslati po pošti v pisni obliki
na naslov Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunaj-
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ska 22, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti v vložišču
Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Pravočasna ponudba je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do 9. decembra 2013 ne glede na
način prispetja.
Pisne ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – Ponudba za javni natečaj,
– številka in datum javnega natečaja,
– predmet javnega natečaja,
– šifra ponudnika.
VIII. Obravnavanje ponudb: prepozno prispele ponudbe bodo vrnjene ponudnikom. Nepravilno označenih
ponudb strokovna žirija ne bo obravnavala, nepopolne
ponudbe – tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih
natečajnih pogojev, pa bodo zavrnjene.
IX. Obvestilo o izidu javnega natečaja: na podlagi
ocene strokovne žirije bodo izbrani trije najboljši predlogi, ki bodo testirani na ciljnih javnostih. Najvišje uvrščenemu ponudniku v drugi fazi izbora se z odločitvijo ministra priznana sposobnost za izvedbo naročila storitve,
z drugo in tretje uvrščenima pa bo podpisana ustrezna
pogodba o dodelitvi denarne nagrade, s čimer bo MKO
odkupil idejne rešitve drugo in tretje uvrščenega. Ostali
ponudniki prejmejo obvestilo o neizboru na natečaju, pri
čemer se jim vrne njihove grafične rešitve.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 478-51/2011

Ob-4098/13

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja
Loka, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)
in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Škofja Loka za leto 2013,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
Škofja Loka, matična št.: 5883318000.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb: stavbno zemljišče: ID znak: 2027-753/16-0, parcela št. 753/16,
v izmeri 231 m², k.o. 2027 – Stara Loka.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, je locirano v naselju Podlubnik I v Škofji Loki, na južni strani naselja. Na
zemljišču je postavljen prizidek k objektu na sosednji
parceli, preostali del pa v naravi predstavlja zelenico,
ograjeno z živo mejo. Po namenski rabi je nepremičnina
stavbno zemljišče, namenjeno za stanovanjsko rabo,
znotraj območja SKL – SV -1.
3. Izhodiščna cena: 21.100,00 EUR, brez vključenega 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
4. Pogoji prodaje
– ponudbe lahko oddajo fizične in pravne osebe
z državljanstvom oziroma sedežem v Republiki Sloveniji
ali drugi državi članici Evropske unije;
– nepremičnina je naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«;
– prodajno pogodbo pripravi prodajalec;
– kupec poleg kupnine plača še 2 % na davek promet nepremičnin, stroške overitve podpisa in vpisa v zemljiško knjigo;
– nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo podal
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran
za najugodnejšega ponudnika;

– izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru in pozivu
prodajalca na podpis pogodbe, v nasprotnem primeru
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima prodajalec
pravico zadržati vplačano varščino;
– plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe
– nepremičnina se bo kupcu izročila v last s pravico
vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo po plačilu
celotne kupnine.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini
10 % izhodiščne cene nepremičnine, to je v znesku
2.110,00 EUR, ki jo je potrebno plačati na račun Občine Škofja Loka, št.: 01322-0100007116, sklic na št. 00
47805111. Plačana varščina se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim, ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim, ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
6. Vsebina in oblika ponudbe
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa za
vračilo varščine, kontaktno tel. številko in/ali e-naslov),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe),
ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– podpisano izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– podpisano izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 1. 2014;
Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami
v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine«. Zaprto kuverto lahko oddajo osebno
v glavni pisarni Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja
Loka ali na navedeni naslov pošljejo po pošti. Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež
prodajalca do vključno 25. 11. 2013, do 15. ure.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Komisija, ki jo bo imenoval župan, bo odpirala prispele ponudbe dne 26. 11. 2013, ob 10. uri, v prostorih
Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, v pisarni
št. 4 /I. nad.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po
preteku roka za javno zbiranje ponudb.
8. Drugi pogoji prodaje: obveznost prodajalca, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,
je izključena. Prodajalec lahko ustavi začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se ponudnikom povrnejo izkazani dejanski stroški.
7. Dodatne informacije
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Škofja
Loka.
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Dodatne podrobnejše informacije o javnem zbiranju
ponudb lahko interesenti dobijo v času uradnih ur na Občini Škofja Loka, Oddelek za stavbna zemljišča, kontaktna oseba Polona Gortnar, tel. 04/511-23-70, elektronska
pošta: polona.gortnar@skofjaloka.si.
Občina Škofja Loka
Ob-4127/13
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 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
tel.: 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Kompleks stanovanj v Pivki (Pod Kerinom 1)
– Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 93,40 m2,
Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 2502-290-1;
– Stanovanje in shramba št. 2, v izmeri 97,25 m2,
Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 2502-290-2;
– Stanovanje in shramba št. 3, v izmeri 82,30 m2,
Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 2502-290-3;
– Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 80,00 m2,
Pod Kerinom 1, 6257 Pivka, parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas, ID oznaka: 2502-290-4.
Izhodiščna cena: 153.600,00 EUR.
Nepremičnine predstavljajo kompleks štirih stanovanj, v štiristanovanjski hiši na naslovu Pod Kerinom 1,
v Pivki.
Nepremičnine so naprodaj v kompletu in nakup posamezne nepremičnine ni možen.
– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen.
– Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske overitve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa
lastninske pravice, itd.) plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. 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.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo
varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem
roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano
varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske
pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe.
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3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina
Pivka, je bistvena sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije, v roku 30 dni
od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka, v enkratnem znesku.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma
firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično
številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine);
2. navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša – »Kompleks stanovanj v Pivki (Pod Kerinom
1)«;
3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine;
4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo
na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami najkasneje do torka, 26. 11. 2013 do
10. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka,
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za
nakup kompleksa stanovanj« na naslov Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne
starejši od 3 mesecev,
4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni
od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. Ne
glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki
je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do
odpiranja ponudb.
6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa:
01100-0100009167 pri Banki Slovenije z navedbo: »plačilo varščine, kompleks stanovanj«.
6.2. 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 prodajne pogodbe, odstopi od nakupa
ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži
v plačano varščino.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe
v torek, 26. 11. 2013 ob 13.30, v prostorih Občine Pivka.
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7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za
posamezno nepremičnino.
7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem
postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil
javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku
javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno,
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.
Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi
bo 200,00 EUR.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik
o poteku javnega odpiranja ponudb.
7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja
ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih
pogajanjih.
7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko
s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi
postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času
uradnih ur na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na
internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Ob-4128/13
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. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Kompleks nezazidanih stavbnih zemljišč v Pivki
(Radohovska pot):
– nepremičnina s parc. št. 300, k.o. Radohova vas
(ID znak 2502-300/0-0), njiva, v izmeri 3.009 m2;
– nepremičnina s parc. št. 297, k.o. Radohova vas
(ID znak 2502-297/0-0), travnik, v izmeri 766 m2;

– nepremičnina s parc. št. 296, k.o. Radohova vas
(ID znak 2502-296/0-0), travnik, v izmeri 816 m2.
Nepremičnine predstavljajo kompleks zemljišč
v skupni površini 4.591 m2, v neposredni bližini občinske ceste Radohovska pot. Zemljišča so opredeljena
kot nezazidano stavbno zemljišče ter namenjena stanovanjski gradnji. Nepremičnine so naprodaj v kompletu in nakup posamezne nepremičnine ni možen.
Izklicna cena: 330.552,00 EUR. Kupec je na to
ceno dolžan plačati še 22 % DDV.
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 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
nepremičnine Radohovska pot«. 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
prodajne 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;
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– 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, 26. 11. 2013 do 10. ure na
naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
z oznako: »Javno zbiranje ponudb -Nepremičnine Radohovska pot - Ne odpiraj«.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje
ponudb bo v torek, 26. 11. 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.
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. 05/721-01-00 (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
Ob-4130/13
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska
cesta 1, Ljubljana, na podlagi Sklepa direktorja družbe
z dne 4. 11. 2013 objavlja
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javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora
1. Organizator javnega zbiranja ponudb (v nadaljevanju »najemodajalec«): Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, matična številka 5701104000.
2. Opis predmeta najema
Predmet najema so pisarne v 1. nadstropju stanovanjsko – poslovne stavbe na naslovu Dunajska
cesta 101, Ljubljana (bližina poslovne stavbe Mercator). Skupna površina sprejemne in še 10 pisarn
ter standardnih pomožnih prostorov znaša 387,67 m2.
Pisarne so povezane z UTP inštalacijo (1G) in klima
napravami.
V predmet najema je vključena pravica uporabe 4
parkirnih mest v garažnem delu kompleksa (možnost
najema dodatnih parkirnih mest pri upravniku garaž).
3. Izklicna cena
Izhodiščna višina mesečne najemnine je 4 EUR/m2.
Redne finančne obveznosti najemnika so še vse
standardne uporabniške obveznosti.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudnik pošlje pisno ponudbo z višino najemnine,
ki jo je pripravljen mesečno plačati za najem predmetnega poslovnega prostora, in ne sme biti nižja od izhodiščne višine najemnine.
V ponudbi je potrebno navesti popolne podatke
podjetja in vrsto dejavnosti, ki bi jo opravljalo v poslovnem prostoru, ki je predmet najema ter priložiti S.BON
AJPES.
5. Merila za ocenitev ponudb:
a) Bonitetna ocena podjetja (do 60 % od skupno
maksimalno 100 točk),
b) Višina najemnine (40 % od skupno maksimalno
100 točk).
V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto
število točk, lahko najemodajalec:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
6. Rok za oddajo ponudb
Zainteresirani ponudniki morajo svoje ponudbe oddati po pošti na naslov Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Javno zbiranje ponudb – Ne odpiraj«.
Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela na
naslov organizatorja javnega zbiranja ponudb Metalka
Stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000
Ljubljana, do dne 28. 11. 2013, do 12. ure.
Ponudniki bodo o rezultatu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni.
7. Drugi pogoji vezani na javno zbiranje ponudb
Najemodajalec si pridržuje pravico, da, ne glede na
ostala določila javnega zbiranja ponudb, brez kakršnihkoli posledic zase:
– kadarkoli ustavi postopek oddaje poslovnega prostora do sklenitve najemne pogodbe,
– ne izbere nobenega od ponudnikov.
8. Kontakt za dodatne informacije: za dodatne informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogled nepremičnine smo dosegljivi po elektronski pošti: natasa.podlogar@metalkaupravljanje.si ali na tel. 01/589-00-12 oziroma 041/732-691.
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.
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Zavarovanja terjatev
SV 2014/2013

Ob-4122/13

Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2014/2013 z dne 30. 10. 2013 je bila
nepremičnina, ki se nahaja v pritličju (2. etaža) večstanovanjske stavbe z ident. št. 1726-95, na naslovu
Grablovičeva ulica 24, 1000 Ljubljana, ki stoji na parceli
št. 57/14, 58/6, 58/8, 59/4, 67/8, 68/3 in 70/5, vse k.o.
1726 – Šentpeter in h kateremu pripada solastniški
delež na skupnih prostorih delih, objektih in napravah
stavbe z ident. št. 1726-95-2, last Matije Torlaka na
solastninskem deležu do ene polovice (1/2) in last Petre Šmalcelj na solastninskem deležu do ene polovice
(1/2), na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 10.
2013, zastavljena v korist upnice Banke Sparkasse
d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, zaradi zavarovanja kreditne denarne
terjatve v višini 90.000,00 EUR s pp.
SV 1326/2013

Ob-4123/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št.
SV 1326/2013 z dne 30. 10. 2013, je nepremičnina, in
sicer stanovanje št. 27, v skupni izmeri 68,15 m2, s pripadajočim kletnim prostorom št. 27, v izmeri 3,02 m2,
ki se nahaja v VI. nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Ulica Staneta Severja 9, 2000 Maribor,
ki stoji na parceli št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje,
last Zamuda Jelke do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 4. 2004, zastavljena v korist
SKB d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku
127.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 209864/2012

Os-3981/13

Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, Centralnega oddelka za verodostojno listino,
opr. št. VL 209864/2012 z dne 2. 1. 2013, ki je postal pravnomočen 29. 1. 2013, VL 209850/2012, z dne 2. 1. 2013,
ki je postal pravnomočen 29. 1. 2013, VL 209838/2012
z dne 2. 1. 2013, ki je postal pravnomočen 29. 1. 2013,
VL 209835/2012 z dne 2. 1. 2013, ki je postal pravnomočen 29. 1. 2013, VL 209467/2012 z dne 31. 12. 2012, ki
je postal pravnomočen dne 16. 1. 2013, VL 209439/2012
z dne 31. 12. 2012, ki je postal pravnomočen dne 16. 1.
2013, je bila na podlagi rubežnih zapisnikov izvršitelja
Leona Markovčiča, opr. št. IZV 58/2013, IZV 57/2013,
IZV 56/2013, IZV 55/2013, IZV 35/2013 in IZV 33/2013,
vsi z dne 25. 2. 2013, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je poslovni prostor, lokal, v izmeri 115 m2,
v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta, na naslovu
Naselje Slavka Černeta 34, v Kranjski Gori, zarubljena
v korist upnika AKADA, d.o.o., Bezje 10, Kranjska Gora,
zaradi izterjave 752,19 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 10. 2013
VL 119114/2013

Os-3925/13

Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. VL 119114/2013
z dne 13. 8. 2013, je izvršitelj Leon Markovčič
v korist upnikov Milutin Marković in drugi, zaradi izterjave
1.542,91 EUR, pri nepremičnini v lasti dolžnika Gregorja
Lovšina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanje
št. 7, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše št. 508, na
naslovu Savska 2, 4248 Lesce, z neto tlorisno površino 70,00 m2, dne 11. 9. 2013 na podlagi 91. člena Zakona
o izvršbi in zavarovanju zaznamoval predmetno izvršbo
v korist upnika proti dolžniku v rubežnem zapisniku, izdanem v vodilni zadevi tega sodišča, opr. št. VL 57044/2012,
v kateri je isto nepremičnino zarubil dne 28. 5. 2013. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 10. 10. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 49/2012

Os-3965/13

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Marjeti
Klinc v nepravdni zadevi predlagateljic: 1. Rozalija Čerčinović, Prešernova cesta 14, Velenje in 2. Metka Čerčinović, Prešernova cesta 14, Velenje, zoper nasprotna udeleženca: 1. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje in
2. Franc Sirše, Šmartinska cesta 27, Velenje in udeleženci: 1. Franci Fricelj, Koželjskega ulica 1, Velenje, 2. Fran-

čiška Zalar, Prešernova cesta 14, Velenje, 3. Vojko Zega,
Siget 10, Zagreb, Hrvaška, 4. Alojzija Rihtaršič, Prešernova cesta 14, Velenje, 5. Ivan Hrupački, Prešernova
cesta 14, Velenje, 6. Blanka Lesjak, Prešernova cesta 14,
Velenje, 7. Veronika Ovčar, Prešernova cesta 14, Velenje,
8. Mihael Glavnik, Prešernova cesta 14, Velenje, 9. Milena Hrupački Avramović, Prešernova cesta 14, Velenje,
10. Franjo Ovčar, Prešernova cesta 14, Velenje, 11. Haso
Jašarević, Prešernova cesta 14, Velenje, 12. Andrej Pfeifer, Prešernova cesta 14, Velenje in 13. Dalibor Majstrovič, Kardeljev trg 3, Velenje o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini – stanovanju
št. 10, v izmeri 15,33 m2, ki obsega sobo 9,39 m2, kopalnico in WC 3,24 m2 ter predsobo 2,70 m2, v tretjem nadstropju stavbe, na naslovu Prešernova 14, Velenje, sklenjene dne 6. 10. 1993 med Občino Velenje kot prodajalko
in Zdenkom Goriškom kot kupcem dne 8. 10. 2013, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 6. 10.
1993 med Občino Velenje kot prodajalko in Zdenkom Goriškom kot kupcem, za stanovanje na naslovu Prešernova 14, Velenje, v izmeri 15,33 m2, ki obsega sobo 9,39 m2,
kopalnico in WC 3,24 m2 ter predsobo 2,70 m2, v tretjem
nadstropju te stavbe.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 10. 2013
N 19/2010

Os-4004/13

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Ireni
Peer v nepravdni zadevi predlagateljev 1. Alenka Ratej,
Zadobrova 45/b, Škofja vas, 2. Ljubislava Podbrežnik,
Mariborska cesta 66, Celje, 3. Bernard Fideršek, Mariborska cesta 66, Celje, 4. Martin Lampret, Šmartno 22,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, 5. Anica Korpič, Mariborska cesta 66, Celje, 6. Anica Kos, Mariborska cesta 66,
Celje, 7. Rolando Strbad, Mariborska cesta 66, Celje,
8. Vjekoslav Kožuh, Na zelenici 3, Celje, 9. Erika Kavčič,
Mariborska cesta 66, Celje, 10. Štefanija Zorko, Mariborska cesta 66, Celje, 11. Dušan Zorko, Mariborska
cesta 66, Celje, 12. Zlatko Gajšek, Lopata 16/b, Celje in
13. Monetti d.o.o. Celje, Ul. V. prekomorske brigade 4,
Celje, ki jih vse zastopa Vesna Mejač s.p., Primadom,
Savinova ulica 7, Celje, zoper nasprotno udeleženko:
1. Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini – stanovanju, v izmeri 67,88 m2, ki obsega
sobo, v izmeri 21,06 m2, sobo 29,14 m2, kuhinjo 4,61 m2,
kopalnico 2,60 m2, klet 5,91 m2 in klet 1,03 m2, drvarnico 1,43 m2 in skupni WC 1,43 m2, na podstrešju hiše
na naslovu Mariborska cesta 66, Celje, sklenjene dne
8. 3. 1997 med Plevčak Ernestom, Ceglar Marijo, Dejanom Žlajpahom in Leonom Žlajpahom kot prodajalci in
Bernardom Fiderškom, kot kupcem, dne 14. 10. 2013
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
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8. 3. 1997 med Plevčak Ernestom, Ceglar Marijo, Dejanom Žlajpahom in Leonom Žlajpahom kot prodajalci in
Bernardom Fiderškom kot kupcem, za stanovanje na
naslovu Mariborska cesta 66, Celje, v izmeri 67,88 m2, ki
obsega sobo, v izmeri 21,06 m2, sobo, v izmeri 29,14 m2,
kuhinjo, v izmeri 4,61 m2, kopalnico, v izmeri 2,60 m2,
klet, v izmeri 5,91 m2 in klet, v izmeri 1,03 m2, drvarnico, v izmeri 1,43 m2 in skupni WC, v izmeri1,43 m2, na
podstrešju te hiše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 10. 2013
N 68/2013

Os-3840/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi predlagateljev:
1. Rade Mitrovič, Preradovičeva 7, Maribor, 2. Franc
Letnik, 3. Jelka Vesenjak, oba stan. Guličeva 3, Maribor, 4. Jerica Nussdorfer, Gosposvetska 69, Maribor,
5. Marija Omerzu in 6. Božidar Omerzu, Pivkova 4, Maribor, 7. Elzana Hukić, Ulica heroja Šlandra 18, Maribor,
8. Štefan Štiftar, Pivkova 4, Maribor, ki jih vse po pooblastilu zastopa NIPS Nepremičnine, Sabina Grabner s.p.,
Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor; zoper nasprotnega udeleženca: TVT Maribor d.d. – v likvidaciji, Preradovičeva
ulica 22, Maribor, ki ga zastopa likvidacijski upravitelj
Abisvet, Družba za svetovanje, turizem in posredovanje
d.o.o., Ljubljana, Novo Polje, Cesta VII 83, 1260 Ljub
ljana-Polje, za vzpostavitev etažne lastnine in določitve
pripadajočega zemljišča na stavbi Maribor, Pivkova 4,
Preradovičeva 7, Guličeva 3 dne 26. 9. 2013 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega
naslova: kupoprodajne pogodbe z dne 25. 11. 1999,
sklenjene med Zofijo Sonjo Stenovec, Markovičeva 9,
Maribor, kot prodajalko, in Žiher Ljubo, Ljubljanska 31,
Maribor, ko kupovalko, s katero je prodajalka kupovalki
prodala enoinpolsobno stanovanje št. 04, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Guličeva 3, ki leži na parc. št. 611, vl. št. 1180, k.o. Tabor, s površino 48,94 m2 in se deli na kuhinjo, v izmeri 10,58 m2,
sobo, v izmeri 19,55 m2, sobo, v izmeri 11,52 m2 in druge
prostore, v izmeri 7,29 m2, in na katerem je prodajalka
dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupovalke.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov 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 predlagateljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
N 14/2013

Os-4045/13

Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajnem sodniku Patriciju Bratužu v nepravdni zadevi opr. št.

N 14/2013, začeti na predlog predlagatelja Šparvent
d.o.o., Ulica 9. septembra 65, Vrtojba, Šempeter pri
Gorici, ki ga zastopa Odv. pisarna Ivana Makuca iz Tolmina, zoper nasprotnega udeleženca Viktorja Černigoj,
Selo 22, sedaj neznanega naslova nekje v Nemčiji,
na predlog predlagatelja s sklepom z dne 18. 10. 2013
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona
o nepravdnem postopku nasprotnemu udeležencu, ki je
neznanega bivališča, za začasnega zastopnika postavilo odv. Primoža Barbiča, Prvomajska 28a, Nova Gorica.
Začasni zastopnik ima v postopku vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika, vse od dneva postavitve do takrat, ko nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 21. 10. 2013
In 60/2013

Os-3980/13

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi
upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., OE Krško, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Branku Kmezić,
Obrežje 9C, Jesenice na Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 4.185,37 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Branku Kmeziću, prej Obrežje 9c, Jesenice na Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nataša Vrečar Zorčič, Cesta prvih borcev 43, Brežice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 15. 10. 2013
IV P 196/2013

Os-3574/13

Okrožno sodišče v Celju je po višji sodnici Fridi Burkelc, v pravdni zadevi tožeče stranke Gorazda Dolenšek, Gostinca 15, Podčetrtek, zoper toženo
stranko Lucio Dolenšek, zadnje znano bivališče Gostinca 15, Podčetrtek, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
dne 6. avgusta 2013 sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke Lucie Dolenšek, se postavi Mirjana Belej, odvetnica v Celju.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko
v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 8. 2013
IV P 959/2012

Os-3587/13

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. št. IV
P 959/2012, v skladu z 82. členom Zakona o pravdnem
postopku sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke Domna Roj,
Dečkova c. 56, Celje, se postavi Andreja Ferme, odvetnica v Celju.
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Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko
v postopku, dokler tožena stranka oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 9. 2013
P 571/2013

Os-3202/13

Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Sandi Dedić, Cesta v Pečale 46, Ljubljana,
ki ga zastopa Sandra Cico, odvetnica v Ljubljani, zoper
toženo stranko Seada Dedić, naslov neznan, zaradi
ugotovitve očetovstva, dne 11. julija 2013 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik Franjo Martinec, Komenskega ulica 16,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2013
P 1429/2013

Os-3266/13

Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi
tožeče stranke Jože Kokalj, Vače 28a, Vače, ki ga
zastopa Odvetniška družba Ježek & Snoj iz Ljubljane,
zoper toženo stranko Jožico Kokalj, naslov neznan,
zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve mld. otrok
v varstvo in vzgoji, določitve stikov in preživnine ter
zaradi predloga za izdajo začasne odredbe, dne 17. 7.
2013 sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje
odvetnica Andreja Medved, Slovenska cesta 55c, Ljub
ljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2013
VL 58015/2013

Os-3924/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A 150, Ljubljana,
proti dolžniku Deyanu Rashich, Podbrezje 3, Naklo, ki
ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Mojca Ropret,
Zalog pri Cerkljah 102, Cerklje, na Gorenjskem, zaradi
izterjave 879,71 EUR, sklenilo:
dolžniku Deyanu Rashich, Podbrezje 3, Naklo, 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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Ropret
Mojca, Zalog pri Cerkljah 102, Cerklje na Gorenjskem.
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 25. 7. 2013
VL 157926/2012

Os-3951/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Alenka
Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Amelu
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Kadirić, 52 Birchview dr., Ontario, ki ga zastopa zakonita
zastopnica začasna zastopnica odvetnica mag. Suzana
Gale, Zagrebška ulica 9, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 522,10 EUR, sklenilo:
dolžniku Amel Kadirić, 52 Birchview dr., Ontario,
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 začasno zastopnico se postavi odvetnica mag.
Suzana Gale, Zagrebška ulica 9, Ljubljana.
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 9. 10. 2013
VL 65034/2013

Os-3984/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana,
proti dolžniku Carlu Burelli, Ankaranska cesta 5, Koper
- Capodistria, ki ga zastopa odvetnik začasni zastopnik
Edmond Rebec, Puntarska 1, Koper - Capodistria, zaradi izterjave 571,10 EUR, sklenilo:
dolžniku Carlu Burelli, Ankaranska cesta 5, Koper - Capodistria, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Edmond Rebec, Puntarska 1, Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2013
VL 62771/2013

Os-3985/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, proti
dolžniku Branku Virant, Pokopališka ulica 14, Ljubljana –
dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik mag.
Iztok Drozdek, Savska cesta 10, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 509,97 EUR, sklenilo:
dolžniku Branku Virant, Pokopališka ulica 14, Ljub
ljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik mag.
Iztok Drozdek, Savska cesta 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2013
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Os-3986/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Alenka
Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžnici Snežani
Savkić, Podhom 14, Zgornje Gorje, ki jo zastopa zakoniti
zastopnik odvetnik Bogdan Greif, Nazorjeva 8, Kranj,
dostava, zaradi izterjave 652,71 EUR, sklenilo:
dolžnici Snežani Savkić, Podhom 14, Zgornje Gorje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Bogdan Greif, Nazorjeva 8, 4000 Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2013
VL 89428/2013

Os-4030/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Lipovec
Branko, Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžnici Cvetki Milikić, Vodenska cesta 30, Trbovlje, ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica Danica Ferlin Samsa, Mirje 2, Ljubljana, zaradi izterjave 1.075,50 EUR, sklenilo:
dolžnici Cvetki Milikić, Vodenska cesta 30, Trbovlje,
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 začasno zastopnico se postavi odvetnica Danica
Ferlin Samsa, Mirje 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2013
VL 97048/2013

pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2013
VL 90779/2013

0017 I 335/2003

Os-3909/13

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku izvršilni
postopek na predlog upnika Univerzitetni klinični center
Ljubljana, zoper dolžnika Jožefa Petriča zaradi izterjave 651,66 EUR s pripadki.
Sodišče je v zadevi na predlog upnika v skladu
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP dolžniku postavilo začasnega
zastopnika Janeza Lovreca, odvetnika na Ptuju.
Na podlagi 83. člena ZPP ima začasni zastopnik
v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti
pa ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 1. 10. 2013

Os-4031/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika NLB d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki ga zastopa Edita Vrtovec,
Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Sašu Škof,
Jamnikarjeva ulica 37, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Mojca Breznik, Dvoržakova 8, Ljubljana, zaradi izterjave
2.957,73 EUR, sklenilo:
dolžniku Sašu Škof, Jamnikarjeva ulica 37, Ljub
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mojca
Breznik, Dvoržakova 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,

Os-4065/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove
kreditne banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
ki ga zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, proti dolžniku Davidu Fišer, Kotlje 4 C, Kotlje,
ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Sebastjan Zbičajnik, Meškova ul. 2, Slovenj Gradec, zaradi izterjave
1.300,64 EUR, sklenilo:
dolžniku Davidu Fišer, Kotlje 4 C, Kotlje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju - ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Sebastjan Zbičajnik, Meškova ulica 2, Slovenj Gradec.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2013

Oklici dedičem
D 427/2012

Os-4001/13

Anton Mohorović, iz Kopra, Prisoje 6, je dne 7. 8.
2012 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bila postavljena začasna skrbnica Nela Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran,
tel. 00386-41-710-402.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 10. 2013

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
D 129/2013

Os-3783/13

Okrajno sodišče v Krškem po okrožni sodnici Mariji
Breznik, v zapuščinski zadevi po dne 22. 4. 2013 umrlem Ivanu Stoklasa, sin Ivana, rojen 8. 8. 1963, nazadnje
stanujoč Straža pri Raki 8, Raka, državljanu Republike
Slovenije izdaja oklic:
neznane dediče tretjega dednega reda pokojnega
Ivana Stoklase, rojenega 8. 8. 1963, stanujoč Straža
pri Raki 8, Raka, se poziva, da v roku 1 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 23. 9. 2013
IV D 2012/2012

Os-3761/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. IV
D 2012/2012 v teku zapuščinski postopek po pokojni
Andreji Štebi, rojena dne 25. 6. 1921, umrla dne 21. 6.
2012, nazadnje stanujoča na naslovu Kristanova ulica 8,
Ljubljana, državljanka Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje. Zapustnica je bila razvezana in ni
zapustila potomcev. Sodišču ni znan nihče od dedičev
po zapustnici.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2013
IV D 3245/2011

Os-3931/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojni Veri Troll (tudi Severina Maria
Troll), rojeni 3. 5. 1893, umrli 17. 8. 1982, nazadnje stanujoči Kasper, SC Hochstrasse 3, Avstrija.
Sodišče je ugotovilo, da naj bi imela zapustnica dva
potomca, hčer Margit Troll in sina, ki naj bi oba že umrla
brez potomcev. Z drugimi podatki o zapustničini hčeri
in zapustničinem sinu oziroma njunih dedičih sodišče
ne razpolaga.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) morebitno še živečo zapustničino hčer in sina ter njune morebitne dediče in vse
ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Veri Troll, 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 3. 10. 2013
IV D 2444/2012

Os-3949/13

V zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Samcu,
opr. št. IV D 2444/2012, sinu Antona Samca, rojenem
8. 5. 1953, umrlem 16. 8. 2012, nazadnje stanujočem
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na naslovu Društvena ulica 12, Ljubljana, državljan Republike Slovenije je naslovno sodišče odredilo izdajo
oklica.
Zapustnik je bil ob smrti v zunajzakonski skupnosti z Mirjam Poljanšek, rojeno 18. 5. 1948, Ulica Goce
Delčeva 11, Ljubljana. Zapustnik je imel ob smrti še
sestro Katarino Samec, rojeno 17. 10. 1950, Društvena
ulica 12, Ljubljana, nečakinjo Petro Srnec, rojeno 10. 10.
1973, Jarška c. 11, Ljubljana in nečaka Klemna Goršiča, rojen 28. 8. 1971, Društvena ulica 12, Ljubljana.
Zapustnik naj bi imel tudi eno nezakonsko hčer, vendar
sodišče s podatki o njej ne razpolaga.
Ker sodišče ne razpolaga z več podatki o osebah,
ki bi prišle v poštev kot zapustnikovi zakoniti dediči, na
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni
strani sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2013
III D 984/2013

Os-4067/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Piber Vincenciju, rojenem 5. 4. 1936, umrlem dne 27. 3. 2013, nazadnje
stanujočem Ljubljana, Vulčeva ulica 6, državljanu Slovenije.
Zapustnik je dne 5. 3. 2012 napravil oporoko v obliki
notarskega zapisa, ki jo je sodišče razglasilo dne 28. 8.
2013.
Zapustnik je bil poročen z Heleno Emo Piber in
potomcev ni zapustil. Ker podatki o zakonitih dedičih
2. dednega reda po zapustniku (bratih in sestrah) niso
poznani, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani
k dedovanju po zapustniku, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Če se osebe, ki so pozvane k prijavi s tem oklicem,
ne bodo oglasile, bo sodišče po preteku opredeljenega
roka zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2013
D 4/2013

Os-3582/13

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Ljubici Rupel, rojeni 28. 10. 1930,
nazadnje stanujoči na naslovu Ulica IX. Korpusa 2, Izola, umrli dne 21. 7. 2011.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino predstavlja nepremičnina, in sicer 3/4 posameznega
dela št. 5, v stavbi št. 1405, k.o. Izola. Za začasno skrbnico zapuščine je postavljena odvetnica Alenka Majerič
iz Kopra.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustničine dediče,
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu
z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 8. 2013
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N 13/2013

Oklici pogrešanih
N 11/2013

Os-4002/13

Okrajno sodišče v Cerknici vodi nepravdni postopek predlagatelja Jakoba Drobniča, Žerovnica 44, Grahovo, zaradi razglasitve pogrešanega Jakoba Drobniča
st., roj. 24. 7. 1863 v Žerovnici 32 (sedaj 44), Grahovo, ki
ga zastopa skrbnica za poseben primer Hermina Drobnič, Žerovnica 44, Grahovo.
Pogrešani Jakob Drobnič st. je po podatkih predlagatelja umrl leta 1936 v Žerovnici.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega Jakoba Drobniča st., da to sporočijo sodišču
v roku 3 mesecev od objave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanega razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 14. 10. 2013
N 16/2013

Os-4042/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predloga predlagateljice Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, vodi nepravdni postopek za
razglasitev pogrešanega za mrtvega, in sicer za Antona Gustinčiča, nazadnje stanujočega na naslovu Rjavče 15, Obrov. Iz izpiska iz matičnega registra o rojstvu
Upravne enote Ilirska Bistrica, izhaja, da naj bi bil
pogrešani Anton Gustinčič rojen 8. 12. 1888 na Tatrah
št. 37, materi Ani Gustinčič in očetu Petru Gustinčiču in
poročen dne 21. 9. 1920 z Marijo Gustinčič. Pogrešani
naj bi leta 1936 odšel v Argentino in po vsej verjetnosti
tam tudi umrl.
Sodišče poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešanega Antona Gustinčiča, da v roku
3 mesecev od objave oklica v Uradnem listu RS, to
sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici
Uljan, Zabiče 30/b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče
po izteku navedenega roka, pogrešanega razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 18. 10. 2013
N 12/2013

Os-4043/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predloga predlagateljice Marte Tatalović Dekleva, Fabci 4, Jelšane, vodi nepravdni postopek za razglasitev pogrešane
za mrtvo, in sicer za Pavlo Šlosar, roj. Iskra nazadnje
stanujočo Tacoma, Washington, USA. Iz krstnega lista
Župnijskega urada Jelšane z dne 23. 8. 2013 izhaja, da
je bila pogrešana Pavla Šlosar rojena 7. 2. 1897 v Novokračinah št. 7, materi Uršuli Bratovič, por. Iskra in
očetu Jožefu Iskri. Že med obema vojnama naj bi odšla
v Ameriko, bila je poročena in po vsej verjetnosti naj bi
umrla nekje v sedemdesetih letih.
Sodišče poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju
ali smrti pogrešane Pavle Šlosar, da v roku 3 mesecev
od objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbnici za
poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30/b, 6250 Ilirska
Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka,
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 18. 10. 2013

Os-4044/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predloga predlagateljice Marte Tatalović Dekleva, Fabci 4,
Jelšane, vodi nepravdni postopek za razglasitev pogrešane za mrtvo, in sicer za Rozo Komen, roj. Iskra,
nazadnje stanujočo na naslovu 20 RR Ave Keloge
Idaho, USA. Iz krstnega lista Župnijskega urada Jelšane z dne 23. 8. 2013, izhaja, da je bila pogrešana
Roza Komen rojena 17. 1. 1906 v Novokračinah št. 7,
materi Uršuli Bratovič, por. Iskra in očetu Jožefu Iskri.
Že med obema vojnama naj bi odšla v Ameriko, bila je
poročena in po vsej verjetnosti naj bi umrla nekje med
letoma 1983 in 1985.
Sodišče poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju
ali smrti pogrešane Roze Komen, da v roku 3 mesecev
od objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbnici za
poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30/b, 6250 Ilirska
Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka,
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 18. 10. 2013

Oklici o začetku postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora
P 2271/2013

Os-3841/13

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 24. 9. 2013
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 2271/2013.
2. Predmet tožbe je zoper prvo toženo stranko
denarni znesek v višini 828.626,41 EUR, ki je bila pridobljena s premoženjem nezakonitega izvora, predmet
tožbe zoper drugo toženo stranko je denarni znesek
v višini 711.592,08 EUR, ki je bila pridobljena s premoženjem nezakonitega izvora ter se toženima strankama
odvzame in postane last Republike Slovenije.
3. a) Ugodi se predlogu za podaljšanje začasnega
zavarovanja odvzema premoženja nezakonitega izvora
s sledeče vsebino:
Odredi se zemljiškoknjižnemu oddelku Okrajnega
sodišča v Kopru, Ferrarska 9, Koper, podaljšanje začasnega zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega
izvora po sklep Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. XI
Kpd 55116/12, in sicer prepoved odtujitve ali obremenitve nepremičnin z zaznambo te prepovedi v zemljiški
knjigi, in sicer:
1. Prvo toženi stranki za naslednje nepremičnine:
– parcelo številka 2697/1, k.o. 2606 Semedela
v Kopru, Kampel, Grinjan, (ID 3962880), katere lastnik
je do 1/2,
– stavbe k.o. 2606 Semedela, številka stavbe 959,
številka dela stavbe 601 v Kopru, Ul. Istrskega odreda 14, (ID 5540891), katere lastnik je do celote, do višine 828.616,41 EUR;
2. Drugo toženi stranki za naslednjo nepremičnino:
– parcelo številka 2697/1, k.o. 2606 Semedela
v Kopru, Kampel, Grinjan, (ID 3962880), katere lastnica
je do 1/2, do višine 711.592,08 EUR.
Trajanje zavarovanja je do pravnomočne odločitve
o tožbenem zahtevku v tem postopku.
3. b) Zavrne se predlog za začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora s sledečo vsebino:
Toženima strankama se odvzame premoženje –
denarna sredstva – gotovina 2.530,00 EUR – katera

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
naj se nakaže na podračun Republike Slovenije, odprt
pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), številka: SI56 0110 0600 0039
308, katerega imetnik je ministrstvo, pristojno za finance (26. člen Uredbe o postopkih hrambe, upravljanja in
prodaje premoženja nezakonitega izvora).
Trajanje zavarovanja do pravnomočne odločitve
o tožbenem zahtevku v tem postopku.
4. Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito,
lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo
o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni
postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb
v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe
na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki,
ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena
ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja, ali pravice do ločenega
poplačila izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu
pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja,
razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli, ali bi
bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (četrti odstavek 33. člena ZOPNI).
7. Dan objave oklica: 8. 11. 2013.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2013
VIII Pg 4833/2013

Os-4124/13

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 24. 10. 2013
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pri tukajšnjem sodišču pod opr. št. VIII Pg 4833/2013.
2. Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– Družbe Legitimus d.o.o., Beloruska 7, Maribor,
mat. št. 3435458000, davčna št.: 17434688, njena
osnovna sredstva v višini 964.245,60 EUR, ki se nahajajo na naslovu družbe v Mariboru, Beloruska 7 in sicer:
Večnamenski prostor 16, ID posameznega dela
stavbe 2713-404-16,
Gostinski lokal št. 17, ID posameznega dela stavbe
2713-404-17,
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Parkirno mesto 109, ID posameznega dela stavbe
2713-404-109,
Parkirno mesto 110, ID posameznega dela stavbe
2713-404-110,
Parkirno mesto 111, ID posameznega dela stavbe
2713-404-111,
Parkirno mesto 112, ID posameznega dela stavbe
2713-404-112,
– Nepremičnina-stanovanje, vpisano v zemljiško
knjigo za posamezni del stavbe št. 220 v stavbi št. 167,
k.o. 681 Pobrežje na naslovu Maribor, Zemljičeva 24 b,
– Premičnine družbe Novota d.o.o., Beloruska 7,
Maribor, mat. št. 3710866000, davčna št.: 86765701, ki
jih je družba pridobila po računu št. 2012-1 z dne 1. 2.
2012, v višini 121.570,00 EUR.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št.
VIII Pg 4833/2013 in v zvezi s sklepom istega sodišča
z dne 28. 10. 2013 podaljšalo sklep o začasnem zavarovanju premoženja iz točke 2. tega oklica, vključno
s prepovedjo lastnikom in družbenikom pravne osebe Legitimus d.o.o. in Novota d.o.o. pravico razpolaganja s poslovnimi deleži in prepovedjo odtujitve in obremenitve,
vpisom v sodni register s tem, da ta začasna odredba velja vse do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku.
4. Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito,
lahko v 3 mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo
o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni
postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb
v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi
ugotovljenega nezakonitega izvora ter pravico izpodbijati civilno pravne učinke pravnomočne sodne odločbe
na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
6. V 2 mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so
začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do
lastnika premoženja ali pravice določenega poplačila iz
izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če
so v času pridobitve opravičenja vedeli ali bi mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (četrti
odstavek 33. člena ZOPNI).
7. Dan objave oklica: 8. 11. 2013.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2013
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo

Spričevala preklicujejo

Dreisebner Janez, Špičnik 1, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št. 50500043322, izdala zavarovalnica
KD Življenje. m-227
Hrobat Sašo, Mladinska ulica 18, Šentilj v Slovenskih goricah, zavarovalno polico, št. 50500086903, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-225
Janeš Kovačič Damjana, Goričica pod Krimom 30,
Preserje, zavarovalno polico, št. 50500057704, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni-332588
Komes Andreja, Ulica bratov Učakar 90, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500065525, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnv-332579
Kopač Mirjana, Klanska ulica 2, Medvode, zavarovalno polico, št. 40301000998, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gno-332582
Lorenci Marjeta, Cesta Proletarskih brigad 59, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500092785, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-217
Mavsar Jože, Rafolče 58C, Lukovica, zavarovalno
polico, št. 11.063.984, izdala Grawe, Zavarovalnica d.d.
gne-332621
Mihič Silvo, Zgornji Žerjavci 75, Lenart v Slovenskih
goricah, zavarovalno polico, št. 50500112298, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-229
Mlakar Matej, Medijske toplice 32, Izlake, zavarovalno polico, št. 50500072203, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnx-332623
Mlakar Matej, Medijske toplice 32, Izlake, zavarovalno polico, št. 50500072280, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnw-332624
Novak Aleksander, Uršičev štradon 42, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500092438, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnw-332578
Peterlin Matea, Stanežiče 21, Ljubljana - Šentvid,
zavarovalno polico, št. 41601006012, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnv-332625
Posega Laura, Parje 4, Pivka, zavarovalno polico, št. 70000068667, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnc-332619
Strmčnik Mihaela, Zgornji Žerjavci 75, Lenart v Slovenskih goricah, zavarovalno polico, št. 50500112323,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m-228
Šijanec Jernej, Ribiška pot 40, Lenart v Slovenskih
goricah, zavarovalno polico, št. 70000006842, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-213
Šijanec Jernej, Ribiška pot 40, Lenart v Slovenskih
goricah, zavarovalno polico, št. 70000013135, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-212
Tarman Robert, Planina pod Golico 52, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 40301000274, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnn-332583
Zajfrid Kaja, Grajenščak 59, Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500090894, izdala zavarovalnica KD Življenje.
m-226

Blatnik Nejc, Stopnik 10, Vransko, indeks,
št. 13030300065, izdal Šolski center Šentjur, leto izdaje
2010. gnj-332612
Blažič Damjan, Kidričeva 26A, Nova Gorica, spričevalo o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za
upravljanje prevozov, izdajatelj Ministrstvo za promet,
številka 800968, izdano leta 2009. gnb-332620
Donko Evelina, Šentiljska cesta 25, Maribor, indeks,
št. 81688696, izdala EPF Maribor. m-214
Flucher Domenika, Gosposvetska 22, Maribor, indeks, št. F0035660, izdala Filozofska fakulteta, Maribor.
m-211
Hakl Luka, V Prelogih 15, Maribor, indeks, št.
F0026211, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-220
Hribar Tjaša, Žaucerjeva 2, Ljubljana, indeks,
št. 20050101, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana, leto
izdaje 2005. gnu-332626
Jeršin Primož, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Osnovni šoli Karel Destovnik Kajuh,
Ljubljana, izdano leta 1989. gni-332613
Malus Luna Daniel, Ljubeljska ulica 23, Ljubljana,
spričevala 2., 3., 4., 5. in 6. razreda OŠ Hinka Smrekarja. gnd-332622
Rak Ana, Brilejeva ulica 15, Ljubljana, spričevalo
o končani OŠ Osnovna šola Prežihov Voranc, Ljubljana,
izdano leta 2008. gng-332594

Drugo preklicujejo
Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska Gora, kopijo potrdila za voznika, št. 011825/SŠD52-9-7861/2012,
velja od 2. 12. 2012 do 12. 7. 2015, izdajateljica OZS.
gnx-332577
Bonta d.o.o., Raičeva ulica 17A, Ljubljana, preklic tahografske kartice, izdane na ime Erman Franjo,
št. 10705000005120, veljavne od 12. 7. 2011, pod
oznako GNK-332565, objavljene v Uradnem listu RS,
št. 90/13. gng-332615
Bonta d.o.o., Raičeva ulica 17A, Ljubljana, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500000512001, izdano na
ime Franjo Erman, izdajatelj Cetis d.d. gnf-332616
Božič Darko, Senčna pot 18, Portorož - Portorose,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002776001,
izdajatelj Cetis d.d. gnm-332584
Durič Simon, Veliko Tinje 25, Zgornja Ložnica, študentsko izkaznico, št. E1059018, izdala FERI, Maribor.
m-223
Ferk Tilen, Ruperče 1A, Malečnik, študentsko izkaznico, št. G1018804, izdala Fakulteta za gradbeništvo.
m-221
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Hakl Luka, V Prelogih 15, Maribor, študentsko izkaznico, št. F0026211, izdala Filozofska fakulteta, Maribor.
m-219
Hercog Rojs Nina, Novo naselje 31, Hoče, študentsko izkaznico, št. 30105749, izdala Fakulteta za zdravstvene vede. m-209
Iršič Nejc, Prežihova ulica 12, Mežica, študentsko
izkaznico, št. 61267822, izdala Pedagoška fakulteta.
m-210
Jakopina Renato, Praprotnikova 27, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500021047010, izdajatelj Cetis. m-216
Kambič Anže, Ljubljanska cesta 93, Domžale, študentsko izkaznico, št. F0024486, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-208
Karnet Uroš, Valvasorjeva 86, Maribor, študentsko
izkaznico, št. 81676372, izdala EPF Maribor. m-215
Krajinovič Žan, Gačnik 53, Pesnica pri Mariboru,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1007029.
m-224
Krušec Teja, Štula 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25080053, izdala Fakulteta za arhitekturo, Ljub
ljana. gnl-332614
Matijašić Laura, Mesarska 34, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 32011079, izdala Naravoslovnotehniška
fakulteta. gnl-332585
Modeexpress d.o.o., Ferrarska ulica 17, Koper Capodistria, izvod licence, GE006013/01050/005, registrska številka vozila KP-K3-040. gne-332617
Špiranec Duško, Dolinska cesta 3G, Koper - Capodistria, digitalno tahografsko kartico, št.
SLO/1070500023598000 (eventualna veljavnost 23. 9.
2014, izdajalec Cetis Celje. gnd-332618
TERRA – R.B., d.o.o., Ljubljana, Zaloška ulica 167,
Ljubljana, preklic licence GNB-332545, objavljene v Uradnem listu RS, št. 25. 10. 2013. gnu-332580
TERRA – R.B., d.o.o., Žagarska ulica 11, Škofljica, licenco, št. GE006328/05292/002, za tovorno vozilo
mercedes benz, reg. št. LJ 77-9TN. gnt-332581
Trobok Mile, Kočevska cesta 110, Škofljica, digitalno tahografsko kartico, št. 10-70-50000-29-65-004,
izdajatelj Cetis d.d. gnk-332586
Vukanič Aleš, Kukeč 15, Križevci, študentsko izkaznico, št. N1006265, izdala Fakulteta za naravoslovje in
matematiko. m-218
ZD Maribor, Ulica talcev 9, Maribor, štampiljko oglate oblike, imenski žig zobozdravnika, z vsebino – Monika
Bračko, dr. dent. med. gnj-332587
Zemljak Denis, Dravinjski vrh 4A, Videm pri Ptuju,
študentsko izkaznico, št. 81687437, izdala EPF, Maribor. m-222
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