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Javni razpisi

Št. 164/2013

Ob-4220/13

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije objavlja
spremembo javnega razpisa
za program Fulbright za leto 2013 (151. JR)
Javni razpis za program Fulbright za leto 2013 (v
nadaljevanju: javni razpis), objavljen 28. 12. 2012 v Uradnem listu RS, št. 106/12, se spremeni tako, da se:
– druga alineja drugega odstavka 7. točke se spremeni tako, da se glasi: »za štipendijo za gostovanje v RS
oziroma v ZDA v enkratnem znesku praviloma v 15 dneh
po dokončnosti odločbe«;
– tretji odstavek 7. točke se spremeni tako, da se
glasi: »Sredstva iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se državljanom RS izplačujejo na osebni račun
upravičenca, odprt pri banki v RS, drugim upravičencem
pa na osebni račun odprt pri banki v RS ali v tujini«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 430-558/2013/7

Ob-4180/13

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11, 14/13 popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja
Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje usposabljanja uslužbencev iz področja
integracije državljanov tretjih držav – medkulturni
odnosi, dialog, kompetence, št. 430-558/2013,
ki se financira iz Evropskega sklada
za vključevanje državljanov tretjih držav
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje usposabljanja
iz področja medkulturnih odnosov, dialoga in kompetenc
za okvirno 220 uslužbencev, ki sodelujejo pri procesu
vključevanja državljanov tretjih držav ali neposredno so-

delujejo v procesu informiranja državljanov tretjih držav
ter izdelava kompleksne evalvacije.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Program se bo izvajal najdlje v obdobju dveh zaporednih mesecev in pol od podpisa pogodbe.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan
v razpisani dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri
pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS;
– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem
postopku ali postopku prisilnega prenehanja;
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril,
jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje
in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
– Program mora imeti realne in jasno postavljene
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov in naročnika;
– Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih
programov;
– Vsebina progama mora biti skladna s predmetom
javnega razpisa;
– Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na
nacionalni ravni;
– Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor programa
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predme-
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tom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Vloge lahko dosežejo maksimalno 25 točk. V primeru, da
vsebina programa v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa ter ne upošteva aktivnosti in
časovnega in finančnega okvira, določenega v razpisni
dokumentaciji, se vloga izloči.
Merilo

Maksimalno
število točk

1. Program je vsebinsko celovit

5

2. Problemska opredelitev vsebine
programa je ustrezna

5

3. Izbrana metodologija za izvedbo
programa je ustrezna

5

4. Načrtovani rezultati usposabljanja
so realni in merljivi ter sledijo
namenu programa

5

5. Evalvacija je ustrezna

5

Skupaj

25

Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 5 točk,
kot je razvidno iz spodaj podane ocenjevalne lestvice.
Vloge morajo pri vsakem merilu doseči vsaj 3 točke,
v nasprotnem primeru, se vloga, ki pri posameznem
merilu doseže 0 točk, izloči.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel
največje število točk, pri čemer mora vloga za program
prejeti najmanj 15 točk.
V primeru več prijaviteljev z istim številom točk,
se izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo
programa.
Program bo ocenjen skladno z navedenimi kriteriji
ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih programov.
Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila:
1. Program je vsebinsko celovit:
– vsebine so ustrezno predstavljene in se ustrezno dopolnjujejo (5 točk),
– vsebine so delno ustrezno predstavljene, se le
delno dopolnjujejo (3 točke),
– vsebine so neustrezno predstavljene, se ne
dopolnjujejo (0 točk – vloga se izloči).
2. Problemska opredelitev vsebine v programu
je ustrezna:
– Problemska opredelitev je ustrezna (5 točk),
– Problemska opredelitev je delno ustrezna
(3 točke),
– Problemska opredelitev ni ustrezna (0 točk –
vloga se izloči).
3. Izbrana metodologija za izvedbo programa
je ustrezna:
– Izbrana metodologija za izvedbo programa je
ustrezna (5 točk),
– Izbrana metodologija za izvedbo programa je
delno ustrezna (3 točke),
– Izbrana metodologija za izvedbo programa ni
ustrezna (0 točk – vloga se izloči).
4. Načrtovani rezultati usposabljanja so realni in
merljivi ter sledijo namenu programa:
– Načrtovani cilji so realni in merljivi ter sledijo
namenu programa (5 točk),
– Načrtovani cilji so delno realni in merljivi ter le
delno sledijo namenu programa (3 točke),

– Načrtovani cilji niso realni in merljivi ter ne sledijo namenu programa (0 točk – vloga se izloči).
5. Evalvacija:
– Evalvacija je ustrezna (5 točk),
– Evalvacija je delno ustrezna (3 točke),
– Evalvacija ni ustrezna (0 točk – vloga se izloči).
Podroben opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
5. Višina in vir sredstev: okvirna višina sredstev
za predmetni javni razpis znaša 30.000,00 EUR za
izvajanje po letnem programu 2013. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena
s strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov
tretjih držav (letni program 2013), v višini največ 75 %
(v višini največ 22.500,00 EUR) in sredstev Ministrstva
za notranje zadeve RS v višini najmanj 25 %.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 8. 1. 2014, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo
bo predvidoma 8. 1. 2014.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni
v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi
sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od
roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter
preko Uradnega lista RS.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov:
sjnn.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom:
»Dodatne informacije – javni razpis za izvajanje usposabljanja uslužbencev iz področja integracije državljanov tretjih držav – medkulturni odnosi, dialog, kompetence, št. 430-558/2013«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni
»o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna
pojasnila najkasneje do dne 20. 12. 2013.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-4196/13
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11) in 5. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) v povezavi s tretjim odstavkom
4. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06
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– uradno prečiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub, 36/08 –
ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS in 47/12),
Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02) in Zakona o knjižničarstvu (Uradni
list RS, št. 87/01) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za razširjanje
programskih vsebin, namenjenih senzorno
oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj
tehnične infrastrukture, namenjene senzorno
oviranim, ki jih bo v letu 2014 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
(oznaka JPR-SO-2014)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin
in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij
senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
2. Področje in cilj razpisa
2.1 Področje razpisa
2.1.1 Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture.
2.1.2 Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi,
prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in
izdajanje knjig v znakovnem jeziku.
Projekti pod točkama 2.1.1 in 2.1.2 se sofinancirajo
v največ 80-odstotnem deležu, in sicer iz sredstev državnega proračuna.
2.2 Cilj razpisa
Cilj razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in povečanju raznolikosti programskih vsebin, namenjenih
senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, in zagotoviti podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture
za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno
oviranim, ustvarjanje pogojev enakih možnosti za delovanje na kulturnem področju s preseganjem oviranosti,
varovanje kulturnih pravic ter povečanje dostopnosti
knjižnega gradiva za senzorno ovirane.
Posebna načela kulturne politike na tem področju
so:
– načelo subjektivitete,
– načelo posebnih ukrepov in
– načelo integracije.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Za sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih
senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za
sofinanciranje razvoja ustrezne tehnične infrastrukture
za njihove potrebe se lahko prijavijo invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih, naglušnih in gluhonemih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
4. Temeljni in prednostni kriteriji
4.1 Pri izboru programskih vsebin ter pri izboru prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig bo Ministrstvo za kulturo
upoštevalo naslednje kriterije:
4.1.1 Temeljni kriteriji:
– komunikacijska dostopnost, kakovost in aktualnost pristopa,
– pomen projekta za razvoj slovenske kulture in
jezika ter slovenskega znakovnega jezika,
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in
kulturne identitete ter za kulturno raznolikost.
4.1.2 Prednostni kriteriji:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost
invalidske organizacije,
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja
stroškov iz lastnih in drugih virov,
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– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička,
– ali objava programske vsebine spodbuja kulturo
javnega dialoga,
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje kriterije:
4.2.1 Temeljna kriterija:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za prijavitelja projekta, državo oziroma posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih standardov.
4.2.2 Prednostni kriteriji:
4.2.2.1 Za slepe in slabovidne:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost
invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema preseganja komunikacijskih ovir slepih in slabovidnih, za vzdrževanje in nadgradnjo tehnologije za
praktično uporabnost programskih vsebin, namenjenih
slepim in slabovidnim uporabnikom.
4.2.2.2 Za gluhe, naglušne in gluhoneme:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost
invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema informiranja gluhih in naglušnih državljanov, za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe tehnologije in praktično
uporabnost programov za te uporabnike.
4.3 Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Projekti bodo financirani po vrstnem redu od doseženega najvišjega števila
točk navzdol, do porabe sredstev.
4.3.1 Uporaba kriterijev za sofinanciranje programskih vsebin ter sofinanciranje prilagajanja in izdajanja
knjig v Braillovi pisavi, prilagajanja in izdajanja zvočnih
knjig ter prilagajanja in izdajanja knjig v slovenskem
znakovnem jeziku
Temeljni ter prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 1 do 5. Vsak od prednostnih kriterijev ima 1 točko.
4.3.2 Uporaba kriterijev za sofinanciranje razvoja
tehnične infrastrukture
Vsak od dveh temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 1 do 5. Vsak prednostni kriterij ima 1 točko.
Strokovna komisija si pridržuje pravico do spremembe zneska predvidenih sredstev za sofinanciranje
programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture
glede na število prijav.
4.4 Obvezne priloge
Prijavi je treba priložiti:
4.4.1 Za sofinanciranje programskih vsebin ter za
razvoj tehnične infrastrukture:
– reference prijavitelja na tem področju.
4.4.2 Za sofinanciranje knjig v Braillovi pisavi in
zvočnih knjig:
– reference prijavitelja na tem področju in seznam
objavljenih knjig.
5. Vrednost razpoložljivih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis za leto 2014, je 168.275,00 EUR,
oziroma toliko, kot je vrednost proračunske postavke
»643810 – Programske vsebine in razvoj tehnične infrastrukture za senzorno ovirane« v sprejetem proračunu
ali rebalansu proračuna za leto, v katerem se izvaja
razpis.
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6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 v skladu z določbami
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015.
7. Rok razpisa
Besedilo javnega razpisa z oznako JPR-SO-2014
se objavi v Uradnem listu RS 15. 11. 2013 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/.
Razpis poteka do 20. 12. 2013.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami – programske vsebine
ter razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno
oviranim,
– prijavni obrazec z izjavami – prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v slovenskem
znakovnem jeziku,
– ocenjevalni list za programske vsebine ter prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje
in izdajanje zvočnih knjig,
– ocenjevalni list za razvoj tehnične infrastrukture.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, med uradnimi
urami: ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, sreda, od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko zainteresirani prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za
kulturo, http://www.mk.gov.si/, na kateri najdejo tudi vse
druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa
(zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih
komisij …).
Ministrstvo za kulturo mora na pisno zahtevo v času
razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno
dokumentacijo tudi poslati.
9. Oddaja in dostava prijav
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu ter mora vsebovati vse obvezne priloge
in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Za vsak projekt mora prijavitelj izpolniti svoj prijavni
obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku. Vloga
mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 20. 12. 2013, oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka, v zapečateni ovojnici, z oznako na sprednji strani:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JPR-SO-2014«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja: naziv
in naslov oziroma sedež.
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne. Ministrstvo za kulturo
bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo
vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih ne bo
vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in
pojasnil
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je Ivan Oven, tel. 01/369-58-55, elektronska pošta:
ivan.oven@gov.si.
Uradne ure: ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure,
sreda, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko razpisno dokumentacijo
pogledajo v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
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12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne vloge in vloge, ki
jih ne bo vložila upravičena oseba.
Ministrstvo za kulturo bo prijavitelje o izidih razpisa
obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku odpiranja
in dopolnjevanja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Št. 35430-2/2013
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Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in 146.d
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12), Pogodbe št. 2330-12-000273
o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v letu 2013, Sheme državnih pomoči »Spodbude Eko sklada j.s.« (št. priglasitve
BE01-5854067-2011, BE01-5854067-2011/I) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011 in 3/13), Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad, (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni razpis
za nepovratne finančne pomoči za nakup
okolju prijaznejših težkih tovornih vozil
in avtobusov
23SUB-CTP13
1. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Program porabe sredstev Sklada za podnebne
spremembe v letih 2013, 2014 in 2015, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji 23. redni seji
dne 12. 9. 2013, Shema državnih pomoči »Spodbude
Eko sklada j.s.« (št. priglasitve BE01-5854067-2011,
BE01-5854067-2011/I) in Pogodba št. 2330-12-000273
o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v letu 2013, sklenjena med
Republiko Slovenijo, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje
in Eko skladom, Slovenskim okoljskim javnim skladom
(v nadaljevanju: Eko sklad).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratna sredstva
v obliki državne pomoči za nakup novih vozil z EURO
V EEV ali EURO VI motorjem kategorije N3 ali M3, ki so
bila prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji
na ime vlagatelja.
Kategoriji N3 in M3 sta določeni s Pravilnikom
o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil
(Uradni list RS, št. 31/09, 78/09 in 106/10).
Novo vozilo pomeni vozilo, kupljeno ali zakupljeno
s strani vlagatelja kot prvega lastnika oziroma zakupnika na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem zakupu
(leasingu).
Pri pogodbi o finančnem zakupu (leasingu) mora
iz pogodbe izhajati, da po poplačilu vseh pogodbenih
obveznosti zakupnik in prejemnik pomoči postane lastnik vozila, oziroma je upravičen do prenosa lastninske
pravice na vozilu. Lizingodajalec se ne ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, kot izhaja iz 4. točke tega razpisa,
kar pomeni, da vozila, pridobljena z operativnim leasingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do
dodelitve pomoči.
Pomoč se lahko dodeli tudi za vozilo, kupljeno ali
zakupljeno v tujini, pod pogojem, da za to vozilo ni bila
izplačana ali zaprošena druga pomoč države ali EU za
iste upravičene stroške. Tranzitna registracija (z začasnimi registrskimi tablicami) ne šteje za prvo registracijo
po proizvodnji.
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Vozilo mora tri leta po izdaji sklepa o dodelitvi
pomoči ostati v lasti prejemnika. Če se ugotovi, da je
prejemnik vozilo odtujil prej kot v treh letih, mora prejeta
sredstva vrniti državi z zakonskimi zamudnimi obrestmi
in v naslednjih desetih letih od dneva kršitve ne more
zaprositi za državno pomoč. Dopustna je odpoved finančnega zakupa zaradi odkupa vozila s strani prejemnika pomoči. Čas od odjave vozila iz prometa do dne
ponovne prijave v promet se ne všteva v triletno obdobje
prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas
lastnik oziroma v primeru finančnega zakupa prvi uporabnik vozila.
3. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za namen, ki je predmet
javnega razpisa, znaša do 4 milijone EUR.
4. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
in upravičene osebe
Na javnem razpisu lahko sodeluje imetnik prevozniške licence s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti 49.410
Cestni tovorni promet in 49.31 Mestni in primestni kopenski potniški promet.
Pomoč se dodeli za posamezno novo vozilo, ki ga
je vlagatelj kupil od 1. 1. 2010 dalje. Za nakup vozila se
šteje datum podpisa obvezujoče pogodbe za nakup ali
finančni zakup, plačila računa ali predujma.
5. Višina pomoči za posamezni namen
Višina državne pomoči za posamezno novo vozilo:
standarda EURO V EEV, kategorije N3 znaša:
– 3.000 € za mikro in majhna podjetja,
– 2.550 € za srednja podjetja,
– 1.950 € za velika podjetja;
standarda EURO VI, kategorije N3 znaša:
– 6.050 € za mikro in majhna podjetja,
– 5.000 € za srednja podjetja,
– 3.850 € za velika podjetja;
standarda EURO V EEV, kategorije M3 znaša:
– 3.000 € za mikro in majhna podjetja,
– 2.700 € za srednja podjetja,
– 2.450 € za velika podjetja;
standarda EURO VI, kategorije M3 znaša:
– 10.000 € za mikro in majhna podjetja,
– 9.000 € za srednja podjetja,
– 8.000 € za velika podjetja.
Nepovratna finančna pomoč pravnim osebam za
nakup vozil, ki se dodeljujejo po tem javnem razpisu,
se šteje kot državna pomoč podjetju – prejemniku
pomoči.
Pri dodelitvi pomoči, ki se upoštevajo kot državna
pomoč, veljajo zgornje meje sofinanciranja upravičenih
stroškov v okviru posameznih naložb, ne glede na to,
iz katerih javnih sredstev (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali virov EU) je pomoč
dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem
ali individualnih pomoči hkrati. V primeru, da vlagatelj
ne izpolnjuje pogojev, določenih v Odločbi komisije ES
842/2005, se uporabijo določila Uredbe komisije ES
št. 800/2008. Pri tem pomoči za ta namen ni mogoče
kumulirati z nobeno drugo pomočjo v okviru kakršnekoli lokalne, regionalne in nacionalne sheme ali sheme
Evropske skupnosti, ob upoštevanju istih upravičenih
stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila
s tako kumulacijo presežena dovoljena višina dodeljene državne pomoči, kot jo določa 19. člen Uredbe
komisije ES št. 800/2008.
Vlagatelj mora pred dodelitvijo pomoči priložiti pisno
izjavo o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste
upravičene stroške nakupa vozila, ki je predmet vloge.
Pomoči ni mogoče kumulirati z nobeno drugo pomočjo
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v okviru kakršnekoli lokalne, regionalne in nacionalne
sheme ali sheme Evropske skupnosti, ki zadeva enake
upravičene stroške.
V primeru, da je upravičenec do pomoči že prejel
sredstva v zvezi s tveganim kapitalom ter v prvih treh
letih po prvi naložbi v okviru ukrepa tveganega kapitala
zaprosi za pomoč v okviru uporabe splošnih skupinskih
izjem, se najvišji pragovi pomoči ali najvišji zneski pomoči zmanjšajo za 20 % in zmanjšanje ne sme presegati
skupnega zneska, prejetega na podlagi ukrepa tveganega kapitala.
Pomoč ni dovoljena:
– za upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe
Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– v primeru podjetij v težavah (stečajni postopek
ali postopek prisilne poravnave), v skladu s Smernicami
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004)
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07
– uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13).
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od
registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu
Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za začetek insolvenčnega postopka po predpisih,
ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Državno pomoč velikemu podjetju je mogoče dodeliti samo, če je poleg tega vlagatelj analiziral možnost
izvedbe projekta s prejeto državno pomočjo in brez nje.
Analiza prosilca mora potrditi, da bo upravičenec zaradi
prejete državne pomoči izpolnil enega od naslednjih
meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, ali
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki, ali
– skrajšal dejanski čas, ki ga bo vlagatelj porabil za
dokončanje projekta, ali
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal.
Velikost podjetja se ugotavlja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih
skupinskih izjemah, Priloga I), in sicer:
– malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih
računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot
50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj
kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov EUR;
– veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, več
kot 250 zaposlenih in ima letni promet več kot 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano
za konsolidacijo.
6. Postopek obravnave vlog
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki
sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana
v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena
tako, da je na ovojnici navedeno:
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– Vloga – Ne odpiraj
– Razpis 23SUB-CTP13
– ime in točen naslov oziroma sedež vlagatelja.
Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo
uvrščene na odpiranje vlog in jih bo Eko sklad vrnil
pošiljatelju.
Vlagatelj vlogo dostavi na naslov: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo
odpirale po zaporedju prejema. Datum prvega odpiranja
je 19. 11. 2013 nato 22. 11. 2013, 26. 11. 2013, 29. 11.
2013 in 3. 12. 2013.
Pravočasnost vloge in uvrstitev na odpiranje vlog:
Osnovni pogoj za dodelitev pomoči je pravočasna,
pravilno vložena in popolna vloga. Iz dokumentacije
mora biti razvidno, da je bil nakup ustreznega okolju
prijaznejšega vozila izveden skladno z razpisnimi pogoji
in kriteriji in da je vloga pripravljena skladno z zahtevami
razpisne dokumentacije.
Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril. Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči prosilcu
se uporablja postopek, določen z Zakonom o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12 in
57/12; v nadaljevanju: ZVO-1) in Zakonom o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Upravičenim vlagateljem bo dodeljena pravica do
pomoči s sklepom direktorja Eko sklada na predlog
strokovne komisije. Eko sklad bo pri sklepanju upošteval
razpoložljiva razpisana sredstva. Na zadnjem odpiranju
bodo vsem vlagateljem, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, nepovratna sredstva dodeljena v sorazmerno
nižjem znesku, kolikor bo vsota izračunanih pomoči
presegala razpisana sredstva.
Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse
pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na
način dostave prispele na naslov Eko sklada (v glavno
pisarno v 2. nadstropju stavbe na Bleiweisovi cesti 30
v Ljubljani) zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja
vlog, najkasneje do 14. ure. Vloge, ki bodo prispele na
Eko sklad kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva.
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih Eko sklada na Bleiweisovi cesti 30 v Ljubljani.
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani
k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh.
Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene,
bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da
bi se spremenilo število vozil, za katera vlagatelj zaproša za nepovratno finančno pomoč.
Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo
na ministrstvo, pristojno za okolje, 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. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila
dodeljena pravica do pomoči.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni najkasneje v roku
14 dni od prejema popolne vloge. Vlagatelji, ki bodo
prejeli sklep o dodelitvi pravice do pomoči, bodo morali
do 13. 12. 2013 pristopiti k podpisu pogodbe o dodelitvi
pomoči. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvi-
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jo podpisanega izvoda pogodbe je pogoj za izvršitev
sklepa.
Ministrstvo, pristojno za okolje, ali Eko sklad imata
pravico kadarkoli z ogledi, preverjanjem dokumentacije
ali na drug način preveriti resničnost podatkov, predloženih v tem postopku pridobitve pomoči. V primeru
ugotovitve neresničnosti podatkov ali drugih kršitev pogodbe, na podlagi katere je bila izplačana pomoč po
tem javnem razpisu, je prejemnik pomoči dolžan prejeta
sredstva vrniti in plačati pogodbeno kazen v višini 50 %
prejete pomoči skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejete pomoči in v naslednjih
desetih letih od dneva pogodbene kršitve ne more zaprositi za državno pomoč.
7. Izplačilo dodeljenih pomoči
Pomoč bo izplačana prejemniku pomoči (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju, skladno z izdanim sklepom o dodelitvi pravice do izplačila državne pomoči. Izplačilo bo izvedeno
v roku tridesetih dni od prejema sklenjene pogodbe
o dodelitvi pravice do pomoči, praviloma na račun vlagatelja, ki je naveden v vlogi.
8. Rok prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev.
Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na Eko
sklad v času od objave v Uradnem listu RS do razdelitve vseh razpisanih sredstev oziroma najkasneje do
29. 11. 2013.
9. Način prijave
Prijava na javni razpis na obrazcu, ki je določen
v razpisni dokumentaciji, z obveznimi prilogami:
– v primeru, da računovodski izkazi vlagatelja niso
dostopni v javnih bazah podatkov, je potrebno priložiti
kopijo računovodskih izkazov za leto 2012, oddanih na
AJPES, potrjenih s strani odgovornih oseb vlagatelja in
s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s strani
AJPES-a,
– kopija prometnega dovoljenja za vozilo, za katero
je zaprošena pomoč, izdanega na ime vlagatelja,
– kopija pogodbe za dobavo vozila ali računa za
dobavo vozila in potrdila o plačilu celotnega računa,
– v primeru finančnega zakupa (leasinga) podpisana in žigosana izjava vlagatelja, da je prvi zakupnik in
dejanski uporabnik vozila, ki je predmet vloge,
– kopija potrdila o skladnosti vozila, za katero je
zaprošena pomoč,
– izjava o statusu podjetja in v primeru velikega
podjetja tudi analiza izvedbe naložbe s prejeto državno
pomočjo in brez,
– izjava, da bo vozilo ostalo v lasti oziroma bo predmet finančnega zakupa prejemnika najmanj tri leta po
prejemu pomoči,
– izjava o višini oziroma intenzivnosti že prejete
državne pomoči,
– izjava vlagatelja, da nima neporavnanih dolgov
zaradi nezdružljivih pomoči,
– izjava vlagatelja, da nima neporavnanih obveznosti do države,
– izjava o prejemu sredstev ukrepov tveganega
kapitala,
– izjava, da zoper vlagatelja ni uveden postopek
stečaja ali prisilne poravnave.
Javni razpis in dokumentacija za prijavo z obrazci je
na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo
vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo
po telefonu 01/241-48-73, vsak dan med 9. in 12. uro.
Javni razpis in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko
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kandidati tudi naročijo na zgoraj navedeni telefonski
številki ali s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si oziroma po faksu
(št. 01/241-48-60), do zaključka javnega razpisa.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 167/2013
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Na podlagi Uredbe Sveta št. 1083/2006/ES z dne
11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe št. 1260/1999/
ES (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi
spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe št. 1784/1999/ES (UL L št. 210
z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami), Uredbe Komisije št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta št. 1083/2006/ES
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi
spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES),
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 –
UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 52/13),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
UPB4 (14/13 – popr.) in 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in
2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1
in 61/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013
(Uradni list RS, št. 104/12 in 61/13-Rb2013 (62/13 –
popr.)), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09,
3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI
2007SI051PO001 z dne 21. 11. 2007 ter Odločbe št. OP
RČV/3/1/20-0-MIZŠ o dodelitvi sredstev za program Po
kreativni poti do praktičnega znanja« z dne 30. 10. 2013
javni razpis
za sofinanciranje projektov po kreativni poti
do praktičnega znanja v okviru operativnega
programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013
1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve
1.3 Štipendijske sheme
1. Izvajalec javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
Javni razpis se izvaja v okviru neposredne potrditve
operacije – programa »Po kreativni poti do praktičnega
znanja« Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.
2. Predmet javnega razpisa
Namen javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju
praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pri-
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dobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov,
in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v
neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in
gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih
aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega
učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile
lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Z javnim
razpisom se bo prek projektov, ki bodo načrtovani v sodelovanju z gospodarstvom, spodbujal prenos znanja
v gospodarstvo in s tem tudi usmerjalo gospodarstvo
v razvoj, kar posledično vpliva na večjo prilagodljivost,
učinkovitost ter konkurenčnost gospodarstva. Hkrati
bodo visokošolski zavodi oziroma vključeni pedagoški
mentorji s pridobljenimi praktičnimi izkušnjami posodabljali učne programe in na ta način prilagajali izobraževalni sistem potrebam gospodarstva.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje neposrednega sodelovanja dodiplomskih in podiplomskih študentov visokošolskega študija, visokošolskih zavodov
ter gospodarstva.
Rezultat je uspešna izvedba projekta ter pridobljene
praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študentje pridobijo z vključitvijo v projekt. V okviru projekta se
lahko razvijejo idejne rešitve oziroma izvedbene študije, analize, raziskave, ki potencialno vodijo do novega
izdelka, storitve, inovacije oziroma k uvajanju novih ali
izboljšanih delovnih procesov, novih pristopov pri delovanju podjetja, prilagajanju trgu in tržnim zahtevam
ter drugo, kar prispeva k razreševanju aktualnih potreb
gospodarstva.
Cilj je podpreti najmanj 100 projektov, ki bodo neposredno naravnani na reševanje aktualnih potreb gospodarstva, in vključiti 800 dodiplomskih in podiplomskih
študentov visokošolskega študija.
3. Pogoji za kandidiranje
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi
v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije vpisani v razvid
visokošolskih zavodov (v nadaljevanju: zavod).
Posamezni prijavitelj (samostojni visokošolski zavod ali univerza) lahko odda le eno vlogo na javni razpis.
Univerza lahko odda predlog za do 10 projektov za vsako fakulteto, umetniško akademijo in visoko strokovno
šolo, ki je članica univerze. Samostojni visokošolski
zavod lahko odda predlog za do 10 projektov.
Vsak projekt mora vključevati sodelovanje ene gospodarske družbe oziroma samostojnega podjetnika
posameznika (v nadaljevanju: podjetje). Podjetje lahko
sodeluje z največ tremi različnimi zavodi in v največ treh
projektih, kar potrjuje z izjavo o sodelovanju ter sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa za vsak
prijavljen projekt.
Projekt mora vključevati najmanj 3 in največ 10 dodiplomskih in/ali podiplomskih študentov visokošolskega
študija, pri čemer je lahko posamezni študent vključen le
v en projekt. Prijavitelj je odgovoren za izbor sodelujočih
v projektu v skladu z načeli transparentnosti in zagotavljanja enakopravne obravnave.
Trajanje projekta (izvedba vseh aktivnosti, predvidenih v vsebinski zasnovi projekta v vlogi) je od treh
mesecev do konca študijskega leta, ki se zaključi s
30. 9. 2014.
Projekt mora vključevati:
– sodelovanje vsaj enega pedagoškega mentorja
ter
– sodelovanje vsaj enega delovnega mentorja iz
podjetja.
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Pogoji za pedagoškega mentorja:
– na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS je že izvoljen v naziv visokošolskega učitelja/-ice;
– v času izvajanja projekta mora biti zaposlen na
visokošolskem zavodu.
Pogoji za delovnega mentorja:
– delovni mentor je strokovnjak, zaposlen v podjetju, ki sodeluje v projektu in katerega delovne naloge so
povezane z vsebino projekta;
– deluje na področju razvoja oziroma podobnih
oblik načrtovanja dejavnosti in
– ima vsaj 6/1 raven izobrazbe po Klasiusu.
Pogoji za podjetje, pri katerem je zaposlen delovni
mentor:
– biti mora gospodarska družba ali samostojni podjetnik, posameznik, registriran po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 in 100/11 – Skl. US 32/12,
57/12 in 44/13 – Odl. US) vpisan v Poslovni register
Slovenije;
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v
postopku prenehanja samostojne dejavnosti ter
– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme
prejeti sredstev iz drugih javnih virov (državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU).
Pogoji za študente:
– v projekt vključeni študent mora biti v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljaven študijski program
ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen,
prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci
brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik. V primeru
kršitve navedenega pogoja, stroški študentu ne bodo
povrnjeni. Če študent v obdobju trajanja projekta izgubi
status študenta ali iz kakršnegakoli drugega razloga ne
more sodelovati v projektnih aktivnostih, ni več upravičen do sofinanciranja v okviru projekta;
– študenti, ki so že sofinancirani iz javnih sredstev
prek projektov v okviru inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija ali kot mladi raziskovalci ali kot
mladi raziskovalci iz gospodarstva ipd. so lahko vključeni v projekte, vendar niso upravičeni do sofinanciranja in
se ne upoštevajo pri številu vključenih študentov.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev, ki izpolnjujejo pogoje
Komisija bo preverila formalno popolnost vlog. Kolikor bo vloga formalno popolna, vloge bo komisija ocenila vsak posamezni projekt na podlagi spodaj navedenih
meril.
4.1. Izločitveno merilo:
Vsebinska zasnova projekta je skladna z namenom razpisa.

DA
NE
(izločitveno merilo)

Če je po tem merilu projekt ovrednoten z NE, komisija za javni razpis projekt izloči in ga ne ocenjuje po
ostalih merilih.
4.2. Merila za izbor:
Projekti, v okviru oddanih vlog, ki bodo izpolnjevali
izločitveno merilo in pogoje za kandidiranje, bodo ocenjeni na osnovi naslednjih meril:
Zap.
Merilo
št.
1.

Vsebinsko
področje projekta

Opis
Vsebinska zasnova projekta je s študijskih področij
po Klasius-P (5) tehnika, proizvodne tehnologije in
gradbeništvo ali (4) naravoslovje, matematika in
računalništvo.

Točke
DA = 10 točk
NE = 0 točk
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2.1 Opis problema, utemeljitev projekta in opis
aktivnosti.

2.

Vsebinska
zasnova projekta

3.

Prispevek
projekta k razvoju
mikro, malega
in srednjega
podjetništva v
Republiki Sloveniji

4.

5.

6.

2.2 Opredelitev kompetenc, znanj in veščin, ki jih bo
študent pridobil z vključitvijo v projekt.
2.3 Del projektnih aktivnosti se bo izvajal neposredno v
delovnem okolju podjetja.
2.4 Opis predvidenih rezultatov/zaključkov projekta
izkazuje potencial uporabne vrednosti za gospodarstvo.
Projekt se izvaja v neposrednem partnerstvu
visokošolskega zavoda z gospodarsko družbo, pri
čemer v skladu s 55. členom ZGD-1 družba ne sodi v
skupino velikih podjetij.

Upošteva se interdisciplinarnost projekta. Projekt je
interdisciplinaren, če:
Interdisciplinarnost – se izvaja s študenti, ki prihajajo z dveh ali več
projekta
študijskih področij po Klasius-P, ali
– se izvaja z dvema ali več pedagoškimi mentorji, ki
prihajajo z dveh ali več študijskih področij po Klasius-P.
Prispevek
projekta k
Upošteva se koeficient razvitosti občin za leti 2013
enakomernejšemu in 2014, v kateri ima na dan objave razpisa sedež
razvoju Republike podjetje, ki sodeluje v projektu.
Slovenije
Spodbujanje
sodelovanja
mladih pedagoških
mentorjev

Skupaj možnih točk:

Stran

DA = 10 točk
DELNO = 5 točk
NE = 0 točk
DA = 10 točk
DELNO = 5 točk
NE = 0 točk
DA = 5 točk
NE = 0 točk
DA = 10 točk
DELNO = 5 točk
NE = 0 točk
DA = 5 točk
NE = 0 točk

DA = 5 točk,
NE = 0 točk

do 0,89 = 10 točk
od 0,90 do 1,19 = 5 točk
od 1,20 naprej = 0 točk

sodelujejo samo mladi
Upošteva se čas od pridobitve magistrskega ali
pedagoški mentorji = 10 točk
doktorskega naziva visokošolskega učitelja, ki bo
sodelujejo mladi in starejši
sodeloval v projektu. Od najvišje pridobljenega naziva je
mentorji = 5 točk
minilo manj kot 10 let (upošteva se datum 1. 10. 2003).
mladi mentorji
ne sodelujejo = 0 točk
80
Merila so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se
lahko oceni posamezni projekt, je osemdeset točk. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj petinštirideset
točk.
Komisija bo med projekte, ki so dosegli najmanj
petinštirideset točk, razdelila sredstva glede na število
doseženih točk po padajočem vrstnem redu v okviru
posameznih skupin zavodov, ki so določene v 5. točki
razpisa, do razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev za
javni razpis. Podrobnejši opis postopka izbora je naveden v 8. točki tega razpisa.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo
javnega razpisa
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni
razpis je 2.820.000,00 EUR.
Javni razpis financirata Evropska unija in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Prispevek
Evropskega socialnega sklada je 85%, prispevek Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport je 15%.
2014

PP 949810 – ESS – OP 07-13
1.3. Štipendijske sheme (EU udeležba – 85,00%):
PP 949810 – ESS – OP 07-13
1.3. Štipendijske sheme (slovenska udeležba – 15,00%):
Skupaj

2.397.000,00 EUR
423.000,00 EUR
2.820.000,00 EUR
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Od skupne višine razpoložljivih sredstev bo z namenom enakomerne razporeditve sredstev glede na število
diplomantov po visokošolskih zavodih v letu 2012 namenjeno za prijavitelja Univerza na Primorskem 170.000,00
EUR, za prijavitelja Univerza v Mariboru 674.000,00 EUR,
za prijavitelja Univerza v Ljubljani 1.615.000,00 EUR ter
za prijavitelje v okviru Univerze v Novi Gorici in iz drugih
samostojnih visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji,
ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov in izvajajo
javno veljavne študijske programe, največ 361.000,00
EUR. Prijavitelj v okviru posameznega samostojnega visokošolskega zavoda ter Univerze v Novi Gorici lahko
pridobi sredstva v višini največ 40.000,00 EUR.
V primeru, da bodo po opravljenem postopku ocenjevanja sredstva, predvidena za posamezne univerze
in samostojne zavode, ostala, se bodo le-ta prerazporedila v skladu s postopkom, opisanim v 8. točki razpisa.
6. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo na
osnovi standardnega obsega stroškov na enoto, skladno
s pravili Evropske kohezijske politike in Navodili Organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013.
Upravičeni stroški javnega razpisa so določeni v
pavšalnem znesku in predstavljajo:
– standardni strošek na enoto za koordiniranje in
vodenje projekta na zavodu (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za sodelovanje delovnega mentorja iz gospodarstva (enota je urna postavka).
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
je dne 16. 10. 2013 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega stroška na enoto za izvedbo
programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«,
št. 5440-20/2013/4. Na podlagi te metodologije so bili
izračunani pavšalni zneski oziroma stroški izvajanja programa, in sicer:
– za vodenje in koordiniranje projekta se zavodu
povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na
enoto (ura), ki znaša 13 EUR/uro, vendar največ 24 ur
oziroma največ 310 EUR/mesec za posamezni projekt;
– za sodelovanje delovnega mentorja iz gospodarstva se podjetju povrnejo stroški vključitve mentorja na
podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša
31 EUR/uro, vendar največ 10 ur oziroma 310 EUR/
mesec;
– za vključitev vsakega študenta v projektne aktivnosti se izplača denarna spodbuda na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 9 EUR/uro,
vendar največ 32 ur oziroma 290 EUR/mesec.
Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem razpisu je od izdaje sklepa o sofinanciranju do najkasneje
30. 9. 2014. Upravičene stroške se uveljavlja z zahtevkom za sofinanciranje na podlagi obdobnih poročil, iz
katerih so razvidne izvedene aktivnosti vključenih v projekt. Ob zaključku projekta je visokošolski zavod dolžan
predložiti končno poročilo, ki bo vsebovalo poročilo o
doseženih ciljih, skladno z načrtom v vsebinski zasnovi
projekta v vlogi. Podrobnejšo vsebino poročanja in zahteve uveljavljanja upravičenih stroškov predpiše sklad v
navodilih za izvajanje projektov.
Dokazila za upravičenost stroškov operacije so:
– trimesečno poročilo o izvedenih aktivnostih s strani prejemnikov sredstev (študent, zavod, podjetje);
– končno poročilo o doseženih ciljih, ki so bili načrtovani v vsebinski zasnovi projekta v vlogi za sofinanciranje projekta;
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– partnerski sporazum zavoda s podjetjem in študenti o sodelovanju pri izvajanju projekta (v nadaljevanju: partnerski sporazum).
Sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o
sofinanciranju izvajanja projektov (v nadaljevanju: pogodba). Na podlagi podpisane pogodbe prijavitelj sklene
partnerske sporazume, s katerimi se urejajo medsebojni
odnosi ter pravice in obveznosti med partnerji v zvezi z
izvajanjem in sofinanciranjem projekta. Prijavitelj mora
skladu predložiti partnerske sporazume v roku enega
meseca od prejema pogodbe.
Prijavitelj mora za projekte, ki se izvajajo v okviru
tega programa, voditi ločeno računovodsko evidenco.
7. Način predložitve vloge in rok za oddajo
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana na
obrazcih, ki se nahajajo na spletni strani sklada, in mora
vsebovati:
– Prijavni obrazec;
– Priloga št. 1: Podatki o projektu/ih na ravni samostojnega visokošolskega zavoda oziroma posameznega
visokošolskega zavoda; ter
– Priloga št. 2: Izjava podjetja o sodelovanju v projektu ter sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega
razpis.
Rok za oddajo vloge je 16. 12. 2013.
Prijavitelj lahko vlogo odda osebno v vložišču sklada ali jo pošlje po pošti na naslov: Javni sklad RS za
razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Če prijavitelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, se
za dan prejema šteje dan oddaje na pošto. Če prijavitelj
vloge ne pošlje priporočeno, se za dan prejema šteje
dan prejema vloge na skladu. Prijavitelji lahko vloge
vložijo tudi osebno v vložišču, in sicer vsak delovni dan
v času uradnih ur (med 9. in 12. uro, v sredo med 9. in
12. uro ter med 14. in 16. uro), najpozneje na zadnji dan
roka za oddajo vloge.
Vloga je objavljena na spletni strani sklada: www.
sklad-kadri.si. Prijavitelj mora vlogo izpolniti elektronsko
neposredno na spletni strani sklada. Pri izpolnjevanju
mora prijavitelj slediti sprotnim navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je treba poslati na sklad v tiskani obliki
ter elektronsko na naslov: pkp@sklad-kadri.si, na način,
kot je določen v obrazcu. Če prijavitelj vloge ne pošlje
elektronsko neposredno preko spleta, mora vlogi, ki jo
odda v papirni obliki, priložiti obrazec tudi na podatkovnem nosilcu (CD-ROM ali USB-ključ).
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno
oznako: »Ne odpiraj – Vloga za JR »Po kreativni poti
do praktičnega znanja«. Vloge morajo biti označene s
polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo predložene v roku ali ne bodo
ustrezno označene, bodo s sklepom zavržene. Sklad
ne prevzema odgovornosti za vloge, poslane po pošti
(poškodovana ali odprta ovojnica ipd.).
Dopolnitev vloge naj bo oddana v zaprti ovojnici
z vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev«. Dopolnitev
vloge mora biti označena z nazivom prijavitelja.
8. Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustreznosti
in izbor zavodov
Odpiranje vlog se bo začelo predvidoma tretji delovni dan po roku za oddajo vlog, to je 19. 12. 2013, v
prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Za odpiranje vlog je
zadolžena komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada. Odpiranje vlog je praviloma javno. Ne glede
na prejšnjo poved lahko komisija odloči, da odpiranje ne
bo javno, če je število prejetih vlog veliko.
Komisija bo odprla samo v razpisanem roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z
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vlogami, in sicer po vrstnem redu, kot so bile predložene. Podrobneje bo postopek ugotavljanja popolnosti
vlog (formalna popolnost) opredeljen v razpisni dokumentaciji. Komisija bo v 8 dneh od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne
bodo popolne. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji skladno s pozivom za dopolnitev ne bodo dopolnili oziroma
jih bodo dopolnili le delno, bodo s sklepom zavržene ali
delno ugodene.
Sklad si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti
prijavitelja pozove tudi k dodatnim pojasnilom.
Komisija bo nato opravila strokovni pregled projektov v formalno popolnih vlogah ter jih ocenila na podlagi
pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji. Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi tudi v fazi
preverjanja formalne popolnosti vlog, če to pripomore k
ekonomičnosti izvedbe postopka.
V primeru, da razpoložljiva finančna sredstva po
posameznih skupinah, določenih v točki 5 tega razpisa
ne omogočajo sprejetja vseh projektov v oddanih vlogah, se obravnavajo in sprejmejo projekti po naslednjem
postopku:
1. po vrstnem redu glede na število doseženih
točk pri merilih;
2. glede na število vključenih študentov in nato
3. z žrebom.
V primeru, da bo sklad o izbiri vlog odločil z žrebom,
bo postopek objavljen na spletni strani sklada vsaj en
dan pred izvedbo.
V primeru, da v kateri od določenih skupin po končanem odpiranju in rangiranju vseh projektov ostanejo
nedodeljena sredstva, se le-ta razporedijo na naslednji
način:
1. neizbrane projekte iz vseh skupin, ki so dosegli prag najmanj petinštirideset točk, se ponovno rangira
glede na doseženo število točk pri merilih;
2. sredstva se dodelijo prijaviteljem za projekte,
in sicer po vrstnem redu glede na število doseženih točk
pri merilih;
3. v primeru, da bo več projektov z enakim številom točk, se bo upoštevalo število vključenih študentov
(prednost ima projekt z več vključenimi študenti);
4. v primeru, da bo število točk tudi po izvedbi
zgornjih ocenjevalnih in razvrstitvenih postopkov še vedno enako, bo sklad o izbiri projektov odločil z žrebom,
katerega postopek bo objavljen na spletni strani sklada
vsaj en dan pred izvedbo.
Vse informacije, navedene v vlogi, s katero se prijavitelj prijavlja na razpis, morajo biti resnične in morajo
ustrezati dejanskemu stanju. Če se izkaže, da je prijavitelj v predloženi vlogi navajal neresnične podatke,
posredoval lažne, napačne ali netočne podatke v zvezi
z izvajanjem po pogodbi o sofinanciranju določenih obveznosti ter podpis lažne izjave o izpolnjevanju pogojev,
je to lahko razlog, da sklad delno ali v celoti prekine pogodbo. Prijavitelju se lahko onemogoči sodelovanje na
javnih razpisih sklada za obdobje 5 let.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najpozneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
O dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil predstojnik sklada na osnovi predloga komisije, ki vlogo oceni
po objavljenih merilih. Pritožba zoper sklep o odločitvi
glede dodelitve sredstev se vloži pri Javnem skladu RS
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in sicer v 8 dneh od prejema sklepa. V pritožbi
je treba natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila
za ocenjevanje vlog ne smejo biti predmet pritožbe. O
pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za izobraževanje,
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znanost in šport. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z
izbranimi prijavitelji.
Sklad bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbe o
dodelitvi sredstev za izvajanje projektov. V primeru, da
se prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev in se le-ta ponudijo prijaviteljem za
naslednje najvišje uvrščene projekte, ki so ostali neizbrani, glede na doseženo število točk.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja. Podatki o izbranih prijaviteljih (ime subjekta)
in višini sofinanciranja bodo objavljeni na spletni strani
sklada.
9. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane
osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za
prijavo dobite po predhodnem dogovoru s Sabino Rajšelj (tel. 01/43-45-891, e-poštni naslov: sabina.rajselj@
sklad-kadri.si), v času uradnih ur, v vložišču sklada in
na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si. Uradne ure
so vsak dan med 9. in 12. uro, v sredo med 9. in 12. uro
ter med 14. in 16. uro.
Zavod, ki v zvezi z razpisno dokumentacijo želi prejeti dodatno pojasnilo, povezano s pripravo vloge, mora
zanj zaprositi na naslov: sabina.rajselj@sklad-kadri.si.
Odgovore na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih
oziroma vprašanjih bo sklad objavil na svoji spletni strani
najpozneje v 5 dneh od prejema vprašanja.
10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o programu: prijavitelj je dolžan vso dokumentacijo o programu hraniti najmanj do 31. 12. 2020.
11. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
Zavod in podjetje sta dolžna omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem programa, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na
podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor izvajajo
sklad, posredniško telo, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ in drugi nadzorni organi, vključeni v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega
razpisa operativnega programa ter njihovih pooblaščencev, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti
oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.
Zavod in podjetje sta nadzornim organom dolžna
predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega programa. V primeru preverjanja na kraju samem, o
katerem je prijavitelj predhodno pisno obveščen, prijavitelj omogoči vpogled v računalniške programe, listine
in postopke v zvezi z izvajanjem programa. V izjemnih
primerih se lahko opravijo tudi nenajavljena preverjanja
na kraju samem.
12. Zahteve glede informiranja in obveščanja: prijavitelj je pri izvajanju programa dolžan izpolnjevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti skladno
z 8. in 9. členom Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/
ES in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena na:
http://www.eu-skladi.si.
13. Zagotavljanje enakih možnosti: zavod je dolžan
zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno
diskriminacijo v skladu z zakonodajo, ki ureja področje
zagotavljanja enakih možnosti, in 16. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006.
14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varstvo osebnih podatkov se zagotovi v skladu z
veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe (ES)
št. 1828/2006.
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Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo kot poslovno skrivnost. Le-ta se lahko
nanaša na posamezni podatek ali na del vloge, ne more
pa se nanašati na celotno vlogo.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne
skrivnosti, lahko sklad, posredniško telo in drugi organi,
ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence
oziroma sezname in analize.
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih
denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o
programu in prejemniku sredstev v skladu z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Prijavitelj se zavezuje varovati osebne podatke in
poslovne skrivnosti, pridobljene v času izvajanja programa, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11) in 37.
členom Uredbe (ES) št. 1828/2006.
15. Posledice ugotovitve dvojnega financiranja posameznega programa
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, prijavitelj
ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov
financiranja (prepoved dvojnega financiranja).
Če bo sklad, posredniško telo ali katerikoli drug
nadzorni organ ugotovil, da je prijavitelj prejel ali so
mu bila odobrena sredstva za stroške programa iz drugih virov financiranja, lahko razdre pogodbo, prijavitelj
pa bo dolžan skladu povrniti vsa neupravičeno prejeta
sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev.
Javni sklad RS
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 410-0057/2013-4

Ob-4147/13

Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni
list RS, št. 75/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in
17/08) objavlja Občina Divača
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, remiz za malo divjad, gozdnega
roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja ter izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira), spravilo sena z odvozom
in priprava pasišč za divjad ter postavitev in vzdrževanje
greznic, solnic in umetnih dupel (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži
na območju Občine Divača. S tem želimo vzpodbuditi
upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo,
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
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2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži
v občini,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino
lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sredstva ne
porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli
med izbrane vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev znaša
2.264,56 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva se nanašajo na aktivnosti za leto 2013.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor sofinancerja,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce:
– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
na spletni strani Občine Divača na naslovu http://www.
divaca.si ali pa v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Občine Divača.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati najkasneje v roku
15- tih dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlagatelj odda vloge po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača
ali pa osebno v sprejemno pisarno Občine Divača. Na
hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora
biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti
poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;
– Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo
zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v roku sedmih
dneh od dneva zaključka razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Divača, na naslovu http://www.
divaca.si ali pa v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Občine Divača.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
voljo na sedežu Občine Divača ali po tel. 05/73-10-938
– kontaktna oseba Nataša Macarol.
Občina Divača
Št. 354-108/2013

Ob-4148/13

Koncedent, Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 18. člena Odloka
o urejanju zelenih površin (Uradni list RS, št. 85/02 in
31/05) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in
57/11) objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske
javne službe urejanja zelenih površin v Mestni
občini Novo mesto
1. Koncesijski akt: koncesija se podeljuje skladno
z Odlokom o urejanju zelenih površin (Uradni list RS,
št. 85/02 in 31/05).
2. Predmet koncesije: predmet koncesije je urejanje
zelenih površin, ki so navedene v seznamu zelenih površin, ki je priloga tega razpisa, na območju Mestne občine
Novo mesto. Gospodarska javna služba se opravlja na
celotnem območju Mestne občine Novo mesto.
3. Trajanje koncesijskega razmerja: koncesija se
podeli za obdobje dveh let z možnostjo sporazumnega
podaljšanja do skupno največ štirih let. Koncesionirana
gospodarska javna služba se prične opravljati z dnem
sklenitve koncesijske pogodbe.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: koncesionar mora izkazati svojo osnovno, poklicno, ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, so
navedeni v 19. točki Navodil vlagateljem za izdelavo vloge, ki so del Razpisne dokumentacije za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja
objektov in naprav javne razsvetljave (v nadaljevanju:
Razpisna dokumentacija).
5. Postopek izbire: koncesionarja se izbere po splošnem upravnem postopku.
6. Razpisna dokumentacija: vsa vprašanja, ki jih
ureja ta razpis, in druga vprašanja, so podrobneje urejena v Razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je
objavljena na spletnih straneh koncedenta: http://www.
novomesto.si.
7. Obvezne sestavine vloge
Vlagatelji morajo predložiti vloge na obrazcih iz
Razpisne dokumentacije. Predložene vloge morajo imeti
sledeče priloge:
– Vlogo; obrazec mora biti podpisan in žigosan;
– Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izbiro koncesionarja; izjava mora biti podpisana in žigosana;
– Bančno garancijo za resnost vloge; bančna garancija mora biti podpisana in žigosana s strani izdajatelja;
– Izjavo o izročitvi bančnih garancij; izjava mora biti
podpisana in žigosana;
– Spisek referenc vlagatelja, skupaj s potrdili naročnikov; spisek referenc mora biti podpisan in žigosan
s strani vlagatelja, potrdila pa morajo biti podpisana in
žigosana s strani naročnikov;
– Osnutek koncesijske pogodbe mora biti na vsaki
strani parafiran, na zadnji strani pa podpisan in žigosan;
– Ponudbeni predračun; obrazec mora biti podpisan in žigosan, priložen tudi v elektronski obliki – excel
obliki;
– Potrdilo (potrdila) poslovne banke, da vlagatelj ni
imel blokiranega transakcijskega računa;
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– Popis del; popis mora biti natisnjen, podpisan ter
žigosan priložen tudi v elektronski obliki – excel obliki.
8. Reference vlagatelja: vlagatelj mora izkazati, da
je v zadnjih petih letih pred objavo tega razpisa opravljal storitve, ki so predmet gospodarske javne službe.
Vlagatelju se priznajo samo referenčni posli v vrednosti
minimalno 320.000,00 EUR (brez DDV) letno (pri tem
velja enak znesek tudi, če se je posel opravljal manj, kot
eno leto) za vsako posamezno referenco.
9. Predložitev vlog
Vloge morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov koncedenta do 29. 11. 2013 do 8. ure. Na kuverti mora biti
vidna oznaka “Ne odpiraj – vloga za poodelitev koncesije za izvajanje GJS urejanja zelenih površin” in številka
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
10. Merila za izbor
Merila za izbor koncesionarja so:
– cenovno opredeljen predlog izvedbenega programa urejanja zelenih površin,
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost ponudnika,
– dosedanje izkušnje ponudnika.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo dne
29. 11. 2013 ob 9. uri, na sedežu koncedenta.
12. Obveščanje o izboru: vlagatelji bodo obveščeni
o koncedentovi odločitvi o izbiri koncesionarja najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
13. Ustavitev postopka: skladno z 28. členom Odloka o urejanju zelenih površin (Uradni list RS, št. 85/02 in
31/05), se lahko postopek oddaje koncesije ponovi, kolikor ni uspel. Koncedent lahko v vsakem trenutku brez
kakršnegakoli povračila morebitnih stroškov vlagateljev
ustavi postopek in ne odda koncesije oziroma jo odda
v ponovljenem postopku.
Mestna občina Novo mesto
Št. 35020-0005/2013-10

Ob-4149/13

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US
in 40/12 – ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) in Sklepa
župana Občine Dol pri Ljubljani št. 35020-0005/2013,
z dne 4. 11. 2013, Občina Dol pri Ljubljani s sedežem
v Dolu pri Ljubljani 1, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo komunalno
neopremljenih zemljišč v Dolu pri Ljubljani
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje sta komunalno neopremljeni zemljišči namenjeni površinam za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki obsegata sledeče parcele:
– parc.št. 356/2, njiva, v izmeri 486,00 m2, k.o. Dol
pri Ljubljani, ID znak 1761-356/2-0,
– parc.št. 356/3, njiva, v izmeri 592,00 m2, k.o. Dol
pri Ljubljani, ID znak 1761-356/3-0.
Parcela št. 356/2, k.o. Dol pri Ljubljani se nahaja
v območju stavbnih zemljišč BS 9/3. Investitor je pri
izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje prostora.
Parcela št. 356/3, k.o. Dol pri Ljubljani se nahaja
v območju stavbnih zemljišč BS 9/3. Investitor je pri
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izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje prostora.
Parceli se prodajata izključno skupaj kot celota.
2. Cenitev zemljišča
Najnižja
cena
komunalno
neopremljenega zemljišča, parc.št. 356/2, k.o. Dol pri Ljubljani, ki
je predmet prodaje, v skupni izmeri 486,00 m2, znaša
34.000,00 EUR rez vračunanega 22 % DDV.
Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc. št. 356/3, k.o. Dol pri Ljubljani, ki
je predmet prodaje, v skupni izmeri 592,00 m2, znaša
41.400,00 EUR brez vračunanega 22 % DDV.
3. Roki za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije na naslov: Občina Dol pri Ljub
ljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom
»Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup zemljišča v Dolu
pri Ljubljani«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
4. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naslov in sedež ponudnika,
– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko,
– davčno številko,
– pooblaščeni podpisnik pogodbe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev
ponudbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od
cene v tem razpisu (v nasprotnem primeru bo komisija
ponudbo izničila),
– podpisana izjava, iz katere je razvidno, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji,
– opis nameravane gradnje.
5. Varščina: ponudbi za parc. št. 356/2 in 356/3,
obe k.o. Dol pri Ljub
ljani, v skupni izmeri 1078 m2,
je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
7.540,00 EUR.
6. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Dol
pri Ljubljani, tretji delovni dan po preteku roka za oddajo
ponudbe, s pričetkom ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se morajo
pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija
imenovana s strani župana.
7. Merila
Kot najugodnejša ponudba bo merilo: cena.
V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo
izbran tisti, ki bo ponudil še druge dodatne ugodnosti.
8. Način prodaje
Nepremičnina je naprodaj po načelu videno–kupljeno.
Drugi pogoji
– Vsak ponudnik mora plačati varščino za posamezno parcelo, ki je napisana v 5. točki razpisa in jo
je potrebno nakazati na račun št.: 01222-0100000473,
do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu
ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh po izbiri komisije
brez obresti.
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča
umakne. V primeru umika se varščina ne vrne.
– V primeru, da komisija oceni, da so kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega, lahko pozove ponudnike, da ponudbo dopolnijo.
– O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija
v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti vse ponudnike.
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– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva prejema pisnega obvestila
o izbiri. V primeru, da v tem roku ponudnik pogodbo ne
sklene, se šteje, da je od ponudbe odstopil in se plačane
varščine ne vrne.
– Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje pravico, da
po pregledu in ocenitvi ponudb ne izbere nobenega
izmed ponudnikov in vsem brezobrestno vrne varščino
v 8 dneh od odločitve.
– Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec.
– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji ponudbe na
TRR:01222-0100000473, odprt pri Banki Slovenije,
v osmih dneh po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila varščine.
– Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last
in posest po plačilu celotne kupnine.
– Kontaktna oseba je Nataša Gostinčar, na
tel. 01/530-32-46, elektronski naslov: natasa.gostincar@dol.si.
Občina Dol pri Ljubljani
Št. 35020-0005/2013-10

Ob-4150/13

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US
in 40/12 – ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) in Sklepa
župana Občine Dol pri Ljubljani št. 35020-0005/2013,
z dne 4. 11. 2013, Občina Dol pri Ljubljani s sedežem
v Dolu pri Ljubljani 1, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo komunalno
neopremljenih zemljišč v Dolu pri Ljubljani
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče, namenjeno površinam za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki obsega sledeče parcele:
– parc.št. 98/2, njiva, v izmeri 490,00 m2, k.o. Dol
pri Ljubljani, ID znak 1761-98/2-0.
Parcela št. 98/2, k.o. Dol pri Ljubljani se nahaja
v območju stavbnih zemljišč BS 9/3. Investitor je pri
izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje prostora.
2. Cenitev zemljišča
Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc. št. 98/2, k.o. Dol pri Ljubljani, ki je predmet prodaje, v skupni izmeri 490,00 m2, znaša 27.900,00 EUR
brez vračunanega 22 % DDV.
3. Roki za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije na naslov: Občina Dol pri Ljub
ljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom
»Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup zemljišča v Dolu
pri Ljubljani«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
4. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naslov in sedež ponudnika,
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– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko,
– davčno številko,
– pooblaščeni podpisnik pogodbe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev
ponudbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od
cene v tem razpisu (v nasprotnem primeru bo komisija
ponudbo izničila),
– podpisana izjava, iz katere je razvidno, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji,
– opis nameravane gradnje.
5. Varščina: ponudbi za parc. št. 98/2, k.o. Dol pri
Ljubljani, v izmeri 490 m2 je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 2.790,00 EUR.
6. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Dol
pri Ljubljani, tretji delovni dan po preteku roka za oddajo
ponudbe, s pričetkom ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se morajo
pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija
imenovana s strani župana.
7. Merila
Kot najugodnejša ponudba bo merilo: cena.
V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo
izbran tisti, ki bo ponudil še druge dodatne ugodnosti.
8. Način prodaje
Nepremičnina je naprodaj po načelu videno–kupljeno.
Drugi pogoji
– Vsak ponudnik mora plačati varščino za posamezno parcelo, ki je napisana v 5. točki razpisa in jo
je potrebno nakazati na račun št.: 01222-0100000473,
do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu
ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh po izbiri komisije
brez obresti.
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča
umakne. V primeru umika se varščina ne vrne.
– V primeru, da komisija oceni, da so kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega, lahko pozove ponudnike, da ponudbo
dopolnijo.
– O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija
v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti vse ponudnike.
– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva prejema pisnega obvestila
o izbiri. V primeru, da v tem roku ponudnik pogodbo ne
sklene, se šteje, da je od ponudbe odstopil in se plačane
varščine ne vrne.
– Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje pravico, da
po pregledu in ocenitvi ponudb ne izbere nobenega
izmed ponudnikov in vsem brezobrestno vrne varščino
v 8 dneh od odločitve.
– Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec.
– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji ponudbe na TRR:
01222-0100000473, odprt pri Banki Slovenije, v osmih
dneh po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih
rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila varščine.
– Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last
in posest po plačilu celotne kupnine.
– Kontaktna oseba je Nataša Gostinčar Petre, na
tel. 01/530-32-46, elektronski naslov: natasa.gostincar@dol.si.
Občina Dol pri Ljubljani
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Ob-4166/13
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, s spremembami) ter
22. in 25. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Uradni list
RS, št. 16/11, 42/12, 47/13), Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe
upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice
1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice.
2. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/11 in spremembe
(Uradni list RS, št. 42/12, 47/13).
3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja
in vzdrževanja Tržnice Jesenice, ki se bo opravljala na
območju novozgrajene Tržnice Jesenice na Stari Savi
na Jesenicah.
4. Začetek in obdobje trajanja koncesije: koncesija
se podeli za obdobje najmanj 5 let z možnostjo podaljšanja za naslednjih 5 let. Trajanje koncesije se določi
v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski pogodbi. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa
pogodbe pogodbenih strank – koncesionarja in koncendenta.. Izbranemu koncesionarju bo koncedent za čas
trajanja koncesijskega razmerja dal v rabo potrebno infrastrukturo, namenjeno opravljanju dejavnosti. Začetek
in trajanje koncesije je odvisno od dokončnosti odločbe
o podelitvi koncesije.
5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis in pogoji za izbor koncesionarja ter način dokazovanja izpolnjenosti pogojev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Merila za izbor koncesionarja so:
– ugodnosti, ki izražajo ekonomske in socialne prednosti za koncedenta,
– celovitost koncepta upravljanja in trženja ter obseg trženjskih aktivnost na območju koncesije in širšem
območju Stare Save,
– tehnična usposobljenost in finančna zmogljivost,
– kadrovska in strokovna usposobljenost oseb, ki je
pomembna za izvajanje koncesije,
– celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,
– rok za pričetek izvajanja gospodarske javne službe.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril
je predmet razpisne dokumentacije.
7. Finančno zavarovanje: skupaj s prijavo mora
ponudnik predložiti
– bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
5.000,00 €, katere veljavnost ne sme biti krajša od veljavnosti ponudbe in
– izjavo, da bo ob podpisu koncesijske pogodbe predložil nepreklicno bančno garancijo prvovrstne
banke na prvi poziv kot garancijo za dobro izvajanje
koncesionirane dejavnosti v višini 25.000,00 €, ki mora
biti veljavna pet let od sklenitve koncesijske pogodbe
z možnostjo podaljšanja za naslednjih pet let.
8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena na predpisanih obrazcih
s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.
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9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice
poda predlog izbora koncesionarja županu, direktor
občinske uprave Občine Jesenice pa izda upravno
odločbo o podelitvi koncesije.
10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja
Tržnice Jesenice, št. 302-41/2013«. Ovojnica s prijavo
mora prispeti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, do vključno 16. 12. 2013 do 12. ure.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija
za odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in bodo
s sklepom zavržene ter neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Odpiranje prijav: komisija bo v 18. 12. 2013 ob
15. uri, v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice, odprla vse v roku dostavljene prijave.
12. Rok za izbor koncesionarja: komisija predlaga
županu izbor koncesionarja najkasneje v 30 dneh od odpiranja prijav, direktor občinske uprave pa izda upravno
odločbo o izboru v 14 dneh od sklepa župana o izboru.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru
koncesionarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja
ponudb.
14. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si) in
v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice.
15. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
so dostopne na spletnih straneh Občine Jesenice
(http://www.jesenice.si) oziroma na tel 04/586-92-89
(Vera Djurić Drozdek).
Občina Jesenice
Št. 410-196/2013

Ob-4170/13

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska
Bistrica na podlagi 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97,
30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave
časopisa Snežnik št. 04/06, 30. 6. 2006), Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 (Uradni list
RS, št. 64/13, z dne 30. 7. 2013), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/08, z dne 5. 2.
2008), objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe
prireditev v Občini Ilirska Bistrica
v okviru občinskega meseca kulture v letu 2014
Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska
Bistrica v okviru občinskega meseca kulture, v katerem
je zajeto tudi praznovanje slovenskega kulturnega praznika v letu 2014.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala izvedbo prireditev do višine 3.043 EUR.
2. Pogoji za prijavo:
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,

– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na
enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt,
– pogoj je tudi korektno sodelovanje z Občino Ilirska Bistrica v obdobju zadnjih 3 let.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena
Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so dolžni pri izvedbi prireditve:
– na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska
Bistrica oziroma navesti, da je prireditev sofinancirala
Občina Ilirska Bistrica,
– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih
publikacij v zvezi s prireditvijo (plakati, vabila, brošure,
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega
oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.
3. Merila za ocenjevanje predlogov so:
– program, kakovost in obseg prireditve,
– višina predvidenega sofinanciranja.
4. Navodila za izdelavo prijav:
Prijavitelj mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku,
program mora biti ovrednoten v EUR.
Prijavitelje se naproša, da predložijo izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
1 – izpolnjeno in podpisano prijavo na javni razpis,
iz katere so razvidni zahtevani podatki (osnovni podatki
o prijavitelju, predstavitev prireditve, reference prijavitelja, finančna konstrukcija prireditve in viri financiranja),
2 – podpisano izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega razpisa,
3 – izpolnjeno in podpisano pogodbo.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo
na spletni strani, www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica, v času uradnih ur.
Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente,
ki jih je v prijavni dokumentaciji potrebno podpisati,
izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba,
ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom
zakonitega zastopnika.
5. Način in rok za oddajo prijav
Pisne prijave naj prijavitelji oddajo v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na
naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis »Javni razpis
za sofinanciranje prireditev 2014 – mesec kulture – Ne
odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen
naslov prijavitelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do
16. 12. 2013 do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do
tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje
levo. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav,
bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
6. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 17. 12. 2013. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska
komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica.
Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku
30 dni od odpiranja prijav in izbrani prijavitelj pozvan
k sklenitvi pogodbe.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Zdenki Tomažič, tel. 05/711-23-30 in 05/711-23-33.
Občina Ilirska Bistrica
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Ob-4186/13
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11), prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), prvega
odstavka 3. člena in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih
za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12), Slovenski
filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednje javne razpise (v nadaljevanju: razpis):
– redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih filmskih projektov;
– redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih
projektov;
– redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev;
– redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega
igranega, dokumentarnega in animiranega filma;
– redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih
dokumentarnih filmskih projektov.
Besedilo razpisov je objavljeno na spletnem mestu
agencije Slovenskega filmskega centra, javne agencije
Republike Slovenije: www.film-center.si, v zavihku javni
natečaji.
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
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Javne dražbe
Ob-4194/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter določbami
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, št. 42/12 in
24/13) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Nepremičnine parc. št. 4252/11, 4252/16 in
4252/17, vse k.o. 2214 Breginj, v skupni izmeri 260 m2,
v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 129,
ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Most na Nadiži in zemljišče ob objektu.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Kobarid št. 3501-1/13 z dne 19. 9. 2013 izhaja, da se nepremičnine parc. št. 4252/11, 4252/16 in 4252/17, vse
k.o. 2214 Breginj nahajajo v območju stavbnih zemljišč,
parc. št. 4252/11 – servisne dejavnosti – območje mejnega prehoda, parc. št. 4252/16 in 4252/17 – območje
urejanja prometnih površin.
Izklicna cena: 14.500 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Nepremičnini parc. št. 2599/3 in 2599/2, obe
k.o. 1 Hodoš, v skupni izmeri 2.428 m2, v lasti Republike
Slovenije, na kateri stoji stavba št. 416, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda
Hodoš in zemljišče ob objektu.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Hodoš
št. 3501-0060/2013-2 z dne 18. 9. 2013 izhaja, da se
nepremičnini parc. št. 2599/3 in 2599/2, obe k.o. 1 Hodoš nahajata v območju stavbnih zemljišč. Na nepremičninah obstoji varstveni režim po 8. členu Uredbe
o krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03)
in Uredbi o posebnih varstvenih območjih (NATURA
2000) (ur. l. RS št. 49/04).
Izklicna cena: 77.500 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Nepremičnini parc. št. 980/2 in 979/3, obe k.o.
2286 Medana, v skupni izmeri 265 m2, v lasti Republike
Slovenije, na kateri stoji stavba št. 25, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda
Plešivo in zemljišče ob objektu.
Izklicna cena: 41.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Nepremičnini parc. št. 1053/11 in 1053/12, obe
k.o. 2230 Livek, v skupni izmeri 525 m2, v lasti Republike
Slovenije, na kateri stoji stavba št. 229, ki v naravi predstavljata opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda
Livek in zemljišče ob objektu.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Kobarid št. 3501-1/13 z dne 15. 4. 2013 izhaja, da se nepre-

mičnini parc. št. 1053/11 in 1053/12, obe k.o. 2230 Livek
nahajata v območju stavbnih zemljišč, območje javne
uprave in urejanja prometnih površin.
Izklicna cena: 17.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Nepremičnina parc. št. 318/2, k.o. 28 Sotina,
v izmeri 1727 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri
stoji stavba št. 384, ki v naravi predstavlja opuščen
objekt nekdanjega mejnega prehoda Kuzma (Sotina) in
zemljišče ob objektu.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Rogašovci št. 3501-0085/2013-2 z dne 12. 4. 2013 izhaja, da
se nepremičnina parc. št. 318/2, k.o. 28 Sotina nahaja v območju stavbnih zemljišč, površine za turizem, in
znotraj varstvenega območja Krajinskega parka Goričko.
Izklicna cena: 110.500 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet prodaje je poslovni prostor v nestanovanjski stavbi na naslovu Na produ 58, Prevalje, z ID
oznako št. 884-622-5, št. stavbe 622, k.o. 884 Farna
vas. Del stavbe v naravi predstavlja poslovni prostor
v pritličju, v izmeri 220,10 m2, od tega je del, v izmeri 65,30 m2 zaseden z najemnikom do konca leta 2013.
Izklicna cena: 92.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine je 100,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1. Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.2. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški
knjigi.
4.3. Kupnina se plača v 30. dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi
pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
4.4. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek
na promet nepremičnin, vse stroške notarske overitve
ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo
na ime kupca.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 5. 12. 2013 na sedežu Ministrstva za pravosodje, Direktorat za investicije in
nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi
v IV. nadstropju, s pričetkom ob 10. uri po navedenem
vrstnem redu:
– objekt nekdanjega mejnega prehoda Most na Nadiži, ob 10. uri,
– objekt nekdanjega mejnega prehoda Hodoš, ob
10.30,
– objekt nekdanjega mejnega prehoda Plešivo, ob
11. uri,
– objekt nekdanjega mejnega prehoda Livek, ob
11.30,
– objekt nekdanjega mejnega prehoda Kuzma (Sotina), ob 12. uri,
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– poslovni prostor na Prevaljah, ob 12.30.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
6.1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.
6.2. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi
dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno
v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo »Dražba
478-19/2013 – Ne odpiraj« na vložišče Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, najkasneje do
3. 12. 2013 do 12. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno
dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila
o plačani varščini, tudi na dan javne dražbe.
6.3. Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednja dokazila:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– potrdilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo
dražijo;
– kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna
izkaznica)
6.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem
jeziku.
7. Varščina
7.1.
a) Varščina za objekt nekdanjega mejnega prehoda Most na Nadiži znaša 1.450,00 EUR
in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
št. 18 20303-7221002-75541013, z navedbo namena
nakazila: javna dražba – Most na Nadiži.
b) Varščina za objekt nekdanjega mejnega prehoda Hodoš znaša 7.750,00 EUR in se
plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
št. 18 20303-7221002-75541013, z navedbo namena
nakazila: javna dražba – Hodoš.
c) Varščina za objekt nekdanjega mejnega prehoda Plešivo znaša 4.100,00 EUR in se
plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
št. 18 20303-7221002-75541013, z navedbo namena
nakazila: javna dražba – Plešivo.
č) Varščina za objekt nekdanjega mejnega prehoda Livek znaša 1.700,00 EUR in se
plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
št. 18 20303-7221002-75541013, z navedbo namena
nakazila: javna dražba – Livek.
d) Varščina za objekt nekdanjega mejnega prehoda Kuzma (Sotina) znaša 11.050,00 EUR
in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
št. 18 20303-7221002-75541013, z navedbo namena
nakazila: javna dražba – Kuzma.
e) Varščina za poslovni prostor na Na produ 58, Prevalje znaša 9.200,00 EUR in se plača
na
račun
št.
01100-6300109972,
sklic
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št. 18 20303-7103018-75541013, z navedbo namena
nakazila: javna dražba – Prevalje.
7.2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi
niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni
po zaključku javne dražbe.
7.3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec zadrži varščino.
7.4. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne
bodo pristopili k javni dražbi ali pa ne želijo skleniti pogodbe, se varščina zadrži.
8. Dodatne informacije
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel
01/478-18-77, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe, bodo objavljene
na spletni strani Ministrstva za pravosodje: http://www.
mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
9.1. Nepremičnina bo prodana po načelu videno
– kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
9.2. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 28/2013

Ob-4169/13

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 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) ter Sklepa
o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 7/2013) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje.
II. Predmet prodaje in izklicna cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina parc.
št. 2418/3, v izmeri 444 m2, k.o. 964 Velenje, ki v naravi predstavlja zelenico. Na predmetni nepremičnini ni
vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje
lastninsko pravico in se prodaja prosta vseh bremen.
Po urbanističnih podatkih je osnovna namenska
raba zemljišča opredeljena kot »stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja mesta Velenje«.
Izklicna cena za nepremičnino znaša 37,00 EUR/m2,
kar znese 16.428,00 EUR za celotno nepremičnino
v skupni velikosti 444 m2. V ceno ni vključen 22 % DDV.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
2. Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
3. Plačilo celotne kupnine v osmih dneh po izstavitvi
računa je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
4. Izklicna cena na vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarske stroške ove-
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ritve podpisa prodajalca ter stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi.
IV. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo
vršila v sredo, 4. 12. 2013, na sedežu Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sejni sobi UUP št. 107/I,
z začetkom ob 13. uri.
V. Pogoji javne dražbe
1. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe
prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila na morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju ali na Upravni enoti, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni
imel blokade TRR več kot 5 dni (velja za pravne osebe
in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju ali na Upravni enoti,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR
več kot 5 dni),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija,
ipd.),
– pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne
dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno
dražbo, in z njimi povezane osebe, opredeljene v prvi,
drugi in tretji alineji drugega odstavka 32. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
2. Vsak dražitelj mora do vključno torka, 3. 12.
2013, plačati varščino, ki znaša 10 % izklicne
cene, na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141998-15112013, koda namena OTHR,
z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino parc.
št. 2418/3, k.o. 964 Velenje«.
Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi
ne bodo uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku
petnajst dni po končani javni dražbi.
3. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba
v 15 dneh po končani javni 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.
4. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh po
izstavitvi računa na podračun Mestne občine Velenje.
Rok plačila celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Pravila javne dražbe
1. Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo postopka prodaje nepremičnine, dražba je ustna.
2. Draži lahko tisti, ki je do vključno 3. 12. 2013
vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vsa
zahtevana dokazila.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za
večkratnik zneska 100,00 EUR.
4. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
podana višja ponudba.
5. Na javni dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
6. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
7. Javna dražba za nepremičnino je končana, ko
voditelj javne dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo
(če nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne
zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista
cena, ki je bila izklicana trikrat). Ko je cena izklicana
trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi komu in po
kakšni ceni je bila nepremičnina prodana.
8. Če izklicna vrednost ne bo dosežena, je javna
dražba neuspešna.
9. O javni dražbi se sestavi zapisnik. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj.
10. Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).
11. Prodajalec Mestna občina Velenje na podlagi te
javne dražbe ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe in
lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri
čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
VII. Dodatne informacije: dodatne informacije in
pojasnila o pogojih javne dražbe in ogledu nepremičnine lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Mestni občini Velenje, Titov trg 1, Velenje, pri Bojanu Lipniku, in
sicer od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro ali na
tel. 03/896-16-70. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Mestna občina Velenje
Št. 2013/000234

Ob-4178/13

Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13) in Odloka o proračunu Občine
Hoče-Slivnica za leto 2013 (MUV, št. 4/2013, 19/2013)
objavlja
3. javno dražbo
za prodajo nepremičnine v lasti
Občine Hoče-Slivnica
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, ki jo
zastopa župan Jožef Merkuš (matična št. 1365568000,
davčna št. 24685844).
II. Predmet prodaje in izklicna cena
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 620/14,
k.o. 699 Hočko Pohorje, v izmeri 878 m², ID znak
699-620/14-0.
Osnovna namenska raba zemljišča je opredeljena
kot stavbno zemljišče – ureditveno območje naselij.
Podrobnejša namenska raba je opredeljena gručasto
strnjena naselja.
Zemljišče je prosto stvarnih in finančnih bremen.
Izklicna vrednost: 39.510,00 €.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine za vse nepremičnine je 200,00 €.
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IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne draž-

Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil
od nakupa in ima Občina Hoče-Slivnica pravico zadržati
vplačano varščino.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve
prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden
v kupoprodajni pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način v določenem roku se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice
se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano
zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 3. 12. 2013, ob
13. uri, v prostorih Občine Hoče-Slivnica (velika sejna
soba), Pohorska cesta 15, 2311 Hoče.
Kandidati se morajo 30 min. pred začetkom javne
dražbe izkazati z dokazili navedenimi IX. točko te objave. Če udeleženec ne predloži zahtevanih podatkov
oziroma ne izpolnjuje navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno
29. 11. 2013 plačati varščino v višini 10 % od navedene izklicne cene in sicer na transakcijski račun Občina
Hoče-Slivnica št. 01360-0100009425, UJP Slovenska
Bistrica.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno
vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Če
dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in
zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana,
dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem.
Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne
plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe
s sedežem na območju RS oziroma na območju države
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije (s.p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice
EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije
v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od
katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila
o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da
imajo plačane davke in prispevke.
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– Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji
izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti
celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni
dokument na vpogled.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne
smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–
kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo
upoštevane.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača
kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na dodano vrednost in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi
vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice,
vključno z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo
ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne
dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Občine Hoče-Slivnica.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini ter dogovor o možnosti ogleda lahko interesenti dobijo na
tel. 02/616-53-12, Metka Meglič.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni
strani Občine Hoče-Slivnica, www.hoce-slivnica.si, pod
rubriko Obrazci in razpisi, pododdelek Razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do
sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri
čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Občina Hoče-Slivnica
Št. 31/2013

Ob-4177/13

Stanovanjsko podjetje, podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob Suhi 19, po
pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena: vse nepremičnine, ki so predmet te javne dražbe in so navedene v nadaljevanju so v lasti Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada do 1/1 in so proste
bremen in uporabnikov (najemnikov).
1.) Stanovanje na Ravnah na Koroškem
Stanovanje št. 4, v I. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Partizanska cesta 7, Ravne na Koroškem, v izmeri 51,10 m2 – identifikator: 882-1079-4. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih
delih in napravah. Izklicna cena: 17.000,00 EUR, ki ne
vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
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2.) Stanovanje v Sevnici:
Stanovanje št. 7, v I. nadstropju s kletjo, v izmeri 69,02 m2 na naslovu Sevnica, Planinska cesta 26
– identifikator: 1380-391-7. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na
zemljiščih s parc. št. 71/2 k. o. (1380) Šmarje. Izklicna
cena je 56.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na
promet nepremičnin.
3.) Pet shramb na naslovu Ljub
ljana, Mesarska
cesta 20, 26, 28, 34 in 38:
1. Del stavbe z oznako 242, na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 20, prostor št. 242, v 1. etaži, površine 3,30 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1062-242; izklicna cena je 2.600,00 EUR,
ki ne vključuje 22 % DDV-ja;
2. Del stavbe z oznako 166, na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 26, prostor št. 166, v 2. etaži, površine 3,30 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1063-166; izklicna cena je 2.750,00 EUR,
ki ne vključuje 22 % DDV-ja;
3. Del stavbe z oznako 235, na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 28, prostor št. 235, v 2. etaži, površine 4,90 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1063-235; izklicna cena je 4.450,00 EUR,
ki ne vključuje 22 % DDV-ja;
4. Del stavbe z oznako 204, na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 34, prostor št. 204, v 1. etaži, površine 6,60 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-204; izklicna cena je 5. 200,00 EUR,
ki ne vključuje 22 % DDV-ja;
5. Del stavbe z oznako 305, na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 38, prostor št. 305, v 1. etaži, površine 3,30 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-305; izklicna cena je 2.600,00 EUR,
ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
Opozorilo: Shrambe nimajo samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno
priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za
nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovih Ljub
ljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38.
Predmet javne dražbe so shrambe pod zap.
št. 1.–5. ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel
večstanovanjskih objektov na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38, komunalna opremljenost
in izboljšave (idealni delež skupnih prostorov in naprav,
idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 171/1, 171/7,
171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13 in 171/14,
vse k.o. (1727) Poljansko predmestje.
4.) Štiri parkirna mesta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana – Bežigrad):
1. Parkirno mesto z oznako 56, v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad – identifikator:
2636-2817-56; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne
vključuje 22 % DDV-ja;
2. Parkirno mesto z oznako 57, v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad – identifikator:
2636-2817-57; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne
vključuje 22 % DDV-ja;
3. Parkirno mesto z oznako 58, v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad – identifikator:
2636-2817-58; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne
vključuje 22 % DDV-ja;
4. Parkirno mesto z oznako 60, v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad – identifikator:
2636-2817-60; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne
vključuje 22 % DDV-ja.
Predmet javne dražbe so parkirna mesta od zap.
št. 1.–4. ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel
večstanovanjskega objekta, na naslovu Ljubljana, Kno-
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bleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 1401/5,
obe k.o. (2636) Bežigrad, komunalna opremljenost in
izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih
prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc.
št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse k.o. (2636) Bežigrad).
5.) Zazidano stavbno zemljišče: parcela št. 1189/4,
poslovna stavba 125 m2, dvorišče 109 m2 in parc.
št. 1189/9, park 74 m2, obe k.o. (2175) Jesenice. Na
parc. št. 1189/4 stoji 'Šahovski dom' na naslovu: Jesenice, Industrijska ulica 2b. Izklicna cena je 54.000,00 EUR,
ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
6.) Stavbno zemljišče: parc. št. 2883/3, travnik
594 m2, k.o. (1301) Krška vas. Preko zemljišča poteka
asfaltirana pot, ki predstavlja dostop do parc. št. 2883/2
iste k.o. Izklicna cena je 16.200,00 EUR, ki ne vključuje
22 % DDV-ja.
7.) Štirje poslovni prostori in dve parkirni mesti
dokončani do IV. podaljšane gradbene faze na Šalari
v Kopru, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j:
1. Poslovni prostor z oznako 142, v pritličju (tretja etaža) v izmeri 187,00 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-142. Izklicna cena znaša
140.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
2. Poslovni prostor z oznako 143, v pritličju (tretja etaža) v izmeri 186,50 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-143. Izklicna cena znaša
139.500,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
3. Poslovni prostor z oznako 144, v pritličju (tretja etaža) v izmeri 202,00 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-144. Izklicna cena znaša
151.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
4. Poslovni prostor z oznako 158, v pritličju (tretja etaža) v izmeri 112,33 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-158. Izklicna cena znaša
84.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
5. Parkirno mesto z oznako 152, v prvi etaži,
v izmeri 10,58 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator:
2606-5373-152. Izklicna cena znaša 7.000,00 EUR, ki
ne vključuje 22 % DDV-ja.
6. Parkirno mesto z oznako 153, v drugi etaži,
v izmeri 10,58 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator:
2606-5373-153. Izklicna cena znaša 7.000,00 EUR, ki
ne vključuje 22 % DDV-ja.
Poslovni prostori stojijo na parc. št. 1975/9, skupne
površine 3.915 m2, k.o. (2606) Semedela in jim pripada,
poleg sorazmernega lastninskega deleža na skupnih
delih in napravah tudi idealni delež na zemljišču.
II. Ogled nepremičnin in način poteka javne dražbe
Ogled nepremičnin bo možen na kraju samem, in
sicer:
Številka
sklica

Datum
ogleda

Ura ogleda

Znesek 10 %
varščine

Partizanska cesta 7, Ravne na Koroškem

1

25. 11. 2013

9.00–9.30

1.700,00 EUR

Planinska cesta 26, Sevnica

2

25. 11. 2013

9.00–9.30

5.600,00 EUR

Shramba št. 242, Mesarska cesta 20 v Ljubljani

3-1

25. 11. 2013

9.00–10.00

260,00 EUR

Shramba št. 166, Mesarska cesta 26 v Ljubljani

3-2

25. 11. 2013

9.00–10.00

275,00 EUR

Shramba št. 235, Mesarska cesta 28 v Ljubljani

3-3

25. 11. 2013

9.00–10.00

445,00 EUR

Shramba št. 204, Mesarska cesta 34 v Ljubljani

3-4

25. 11. 2013

9.00–10.00

520,00 EUR

Shramba št. 305, Mesarska cesta 38 v Ljubljani

3-5

25. 11. 2013

9.00–10.00

260,00 EUR

Parkirno mesto št. 56, Knobleharjeva ulica 18 v
Ljubljani

4-1

25. 11. 2013

11.00–12.00

560,00 EUR

Objekt, naslov
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Številka
sklica

Datum
ogleda

Ura ogleda

Znesek 10 %
varščine

Parkirno mesto št. 57, Knobleharjeva ulica 18 v
Ljubljani

4-2.

25. 11.2013

11.00–12.00

560,00 EUR

Parkirno mesto št. 58, Knobleharjeva ulica 18 v
Ljubljani

4-3

25. 11. 2013

11.00–12.00

560,00 EUR

Parkirno mesto št. 60, Knobleharjeva ulica 18 v
Ljubljani

4-4.

25. 11. 2013

11.00–12.00

560,00 EUR

Jesenice, Industrijska ulica 2b

5

25. 11. 2013

9.00 – 9.30

5.400,00 EUR

parc. št. 2883/3, k.o. (1301) Krška vas

6

25. 11. 2013

10.00–10.30

1.620,00 EUR

poslovni prostor v Kopru 2606-5373-142

7-1

25. 11. 2013

10.00–10.30

14.000,00 EUR

poslovni prostor v Kopru 2606-5373-143

7-2

25. 11. 2013

10.00–10.30

13.950,00 EUR

poslovni prostor v Kopru 2606-5373-144

7-3

25. 11. 2013

10.00–10.30

15.100,00 EUR

poslovni prostor v Kopru 2606-5373-158

7-4

25. 11.2013

10.00–10.30

8.400,00 EUR

parkirno mesto v Kopru 2606-5373-152

7-5

25. 11. 2013

10.00–10.30

700,00 EUR

parkirno mesto v Kopru 2606-5373-153

7-6

25. 11. 2013

10.00–10.30

700,00 EUR

Objekt, naslov

Interesenti za ogled posamezne nepremičnine morajo dva dni pred ogledom vplačati stroške oglednine
v znesku 15,00 EUR na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d. o. o. številka: 02470-0018512574, sklic je naveden v tabeli ogledov iz te točke.
Na ogledu morajo interesenti predložiti potrdilo
o vplačani oglednini.
Dodatne informacije o pogojih javnih dražbe se dobijo en dan pred ogledom na tel. 02/82-16-500.
Izvedba javne dražbe:
Javna dražba za nepremičnine se bo izvedla dne
3. 12. 2013 ob 11. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na
naslovu: Poljanska cesta 31, Ljubljana.
Javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in
47/13 – ZDU-1G – v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13 –
v nadaljevanju: Uredba). Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno – kupljeno'
in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše
ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami 1.)–7.) točke 5.–6. je
po 500,00 EUR, pod zaporedno točko 7.) točke 1–4. je
po 2.000,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje eno uro pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju izvedbe
javne dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi, in sicer:
1. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini
10 % izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d. o. o., številka: SI25 1009704515120, sklic za plačilo varščine je
naveden v tabeli točke II. te objave. Varščina mora biti
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vplačana najkasneje do 28. 11. 2013 do 12. ure. Premalo vplačana varščina se bo vrnila brez obresti v roku
10 dni po poteku roka za vplačilo varščine;
2. za primer vračila varščine morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina
se bo neuspelim dražiteljem vrnila brez obresti v roku
15 dni po zaključku javne dražbe na predloženi transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic
Evropske unije;
4. izpisek iz ePRS (AJPES) oziroma druga ustrezna
dokazila v primeru, da v ePRS ni vpisano ažurno stanje
(v tem primeru se predloži npr. notarski zapis predlaganega vpisa, spremembe in dopolnitve itd.);
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti v originalu notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na
javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb in
pooblaščenci razvidni iz ePRS oziroma dokazil iz predhodne 4. točke);
7. davčno številko oziroma ID številko za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna
pogodba, ki jo ratificira Državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek
iz ePRS (AJPES) – sodnega registra oziroma druge
ustrezne evidence, star največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. Če nihče od dražiteljev prisotnih na javni dražbi
ne zviša svoje ponudbe, določi kupca komisija pristojna
za izvedbo javne dražbe z javnim žrebom, pri čemer
se izklicni ceni prišteje eno najmanjše večanje izklicne
cene. Javni žreb se izvede takoj na kraju samem, zoper
izid nista možna ugovor ali pritožba.
5. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine, po
pogojih iz te objave.
6. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik
do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način
razveljaviti.
7. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
8. Če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo
pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini skladno
s 124. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list
RS, št. 87/02, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18, 91/13) drugi
etažni lastniki predkupno pravico in lahko na javni dražbi
konkurirajo najboljšemu ponudniku.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 30 dneh od izdaje računa. Kupnina se vplača na
transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega po-
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godbenega zneska – kupnine, prejme kupec zemljiško
knjižno dovolilo. V primeru teka postopka za vpis etažne
lastnine po ZVEtL, kupec vstopi v postopek namesto
prodajalca in zemljiškoknjižno dovolilo pridobi s sklepom
nepravdnega sodišča.
Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne
pogodbe v 15 dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po
izdaji računa, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil, kolikor mu prodajalec skladno
z določbo 34. člena Uredbe ne podaljša rok za sklenitev
pogodbe za ne več kot 15 dni. Prodajalec se lahko odloči, da podaljšanega roka ne poda in zadrži vplačano
varščino kot skesnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina
se všteje v kupnino. Vračunana varščina v kupnini se od
dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje.
Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot so zapis
pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača
izbrani kupec.
VI. Ustavitev postopkov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti
d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom
postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju
z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje
nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti,
brez obresti, vplačano varščino.
Pravno opozorilo:
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti
d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne vrne vplačane varščine, če dražitelj ni
uspel na javni dražbi, vendar pa prispe s strani enega
izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku
5 delovnih dni po zaključku javne dražbe na naslov Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem ali lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana pod materialno (odškodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je
v času od razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do
izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge vplačnike
varščine s podrobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je
izsiljevanje ali poskus vplivanja izvajal ter opisom vseh
relevantnih dejstev za pričetek postopkov vezanih na
taka dejanja pri organih pregona.
Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije,
javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe
in prekine sklenitev pravnega posla, če je dražitelj uspel
na javni dražbi, vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega
odstavka.
Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge dražitelje, lahko
neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija
v sodnem postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo na podlagi
katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Stanovanjsko podjetje, podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem
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Razpisi delovnih mest
Št. 0154/2013

Ob-4179/13

Svet zavoda OŠ Dragotina Ketteja, Šegova
ulica 114, 8000 Novo mesto, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12
– ZPCP-2D;) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D;)
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 4. 2014.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat
ni v kazenskem postopku pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Dragotina Ketteja,
Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto, z oznako “Prijava
na razpis za ravnatelja”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Dragotina Ketteja, Novo mesto
Št. 0141-12/2013

Ob-4188/13

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 Odl.
US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11 in 100/11 Odl. US:
U-I-210/10-10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in
tretjega odstavka 9. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega
zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 65/08) Ministrstvo za kulturo
objavlja javni razpis za delovno mesto
generalnega direktorja Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja družboslovja,
humanistike ali tehnike;
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let izkušenj pri vodenju dela;
– poznavanje področja dela zavoda;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– višjo raven znanja najmanj enega svetovnega
jezika;

– osnovno raven znanja drugega svetovnega jezika.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za
slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega
jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– vizijo delovanja zavoda v prihodnjih petih letih, ki
vsebuje finančni, kadrovski in organizacijski vidik;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta
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imenoval za generalnega direktorja javnega zavoda za
obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – generalni direktor – ZVKDS« v enaindvajsetih dneh dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi
z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/369-58-77,
elektronski naslov: tjasa.cvetkovic@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
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Druge objave
Št. 35400-2/2013

Ob-4183/13

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12), enajste alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni
list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), Eko sklad, Slovenski
okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
spremembe javnega poziva
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 49OB13
(Uradni list RS, št. 18/13) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2. točke (»2. Višina sredstev«) se spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev po tem pozivu znaša 6 milijonov EUR.«
V prvem odstavku 5.
točke (»5. Rok in način prijave«) se datum »31. 1. 2014« nadomesti z datumom
»30. 4. 2014«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 030-3/2010

Ob-4195/13
Javni poziv

promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti
za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva
za podelitev koncesije storitev Vrtec Šmartno
Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju:
Javni partner) na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP)
poziva promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva
Vrtec Šmartno.
Predmet javno zasebnega partnerstva je:
1. Javni partner: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
2. Predmet poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo je projekt:
Koncesija storitev za projekt Vrtec Šmartno.
Naročnik želi podeliti koncesijo storitev za izgradnjo
in obratovanje Vrtca Šmartno (v nadaljevanju: VŠ) s skupno bruto površino 959,9 m2 (v skladu z zahtevami, vsebovanimi v idejni zasnovi projekta), vključno z opremo,
zunanjo ureditvijo in projektiranjem.
3. Objava javnega poziva: javni poziv promotorjem
je skupaj z idejno zasnovo objavljen na spletni strani
Mestne občine Slovenj Gradec: http://www.slovenjgradec.si.
4. Pravna podlaga: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, določila poglavja o predhodnem postopku (31.
do 35. člen).
5. Oblika javno zasebnega partnerstva: posebej
opozarjamo promotorje, da s tem pozivom ne prejudi-

ciramo oblike javno-zasebnega partnerstva, niti načina
oziroma tehnologije gradnje.
6. Informacije o projektu: projekt zajema projektiranje, izvedbo GOI del za izgradnjo objekta in obratovanje
objekta v koncesijski dobi. Notranja in zunanja oprema
ter zunanja ureditev objekta je obveznost zasebnega
partnerja, medtem, ko je zagotovitev možnosti priklopa
na komunalno infrastrukturo obveznost javnega partnerja. Oprema mora biti v skladu z normativi, ki veljajo
za vrtce. Posebej opozarjamo promotorje na zahteve
Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Promotor
mora pridobiti gradbeno dovoljenje najkasneje do 31. 8.
2014. Izgradnja vrtca mora biti končana najkasneje do
1. 2. 2015 (vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem). Zunanja ureditev mora biti zaključena do 1. 5.
2015.
Ekonomska doba projekta je 15 let. Promotor mora
ponuditi tudi obratovanje objekta za celotno ekonomsko dobo. Promotor mora omogočiti nemoteno uporabo
objekta, po vnaprej dogovorjenem urniku na način, da
program uporabnika lahko nemoteno poteka.
7. Zahtevana vsebina in oblika vloge o zainteresiranosti: Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno
razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno
–zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli
vplivale na presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega partnerstva. Dokumentacija, ki jo občini predloži
zainteresirana oseba, mora obvezno vsebovati naslednje vsebinske elemente:
– analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
– prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere so razvidna tveganja,
ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti
posameznega prevzetega tveganja,
– finančno in ekonomsko oceno projekta v obliki
investicijskega programa in analize stroškov in koristi
v skladu s priročnikom za izdelavo analize stroškov in
koristi,
– časovni načrt izvedbe.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti pripravljena v skladu s členi Uredbe o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ, ki opredeljujejo vsebino investicijskega programa.
8. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti:
vloge o zainteresiranosti za izvedbo predmeta javnega
poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti ovojnici na
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, s pripisom v levem spodnjem delu
ovojnice: »Ne odpiraj, Vloga JZP – Vrtec Šmartno«. Rok
za oddajo vlog o zainteresiranosti je 15. 12. 2013, najkasneje do 12. ure, v sprejemni pisarni Mestne občine
Slovenj Gradec.
9. Pristojnost dajanja informacij o javnem pozivu:
idejna zasnova projekta je objavljena na spletni strani
naročnika. Pristojna oseba za dajanje informacije je
Natalija Knez. Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane
osebe pisno po pošti ali na e-naslov: info@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Ob-4174/13

Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12 in 24/13), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju – po sklopih
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Kočevje, Ljub
ljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Opis predmeta prodaje: prodaja se les na panju
v sedmih posamičnih sklopih, in sicer:
– Sklop 1
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 3571/45, k.o.
Mozelj) po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-06-0405-A029/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 406 dreves iglavcev
in 295 dreves listavcev oziroma 151 m3 bruto iglavcev
in 221 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 372 m3 bruto
odkazanega drevja.
– Sklop 2
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 310/3 in 310/5
(obe) k.o. Koprivnik), po Odločbi o odobritvi poseka
izbranih dreves št. 3408-06-0405-A030/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 8
dreves iglavcev in 357 dreves listavcev oziroma 27 m3
bruto iglavcev in 433 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša
460 m3 bruto odkazanega drevja.
– Sklop 3
b) prodaja lesa na panju (na parc. št. 7/2, k.o. Koprivnik), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-06-2402-A012/13, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 1 drevo iglavcev in
190 dreves listavcev oziroma 3,1 m3 bruto iglavcev in
334 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 337,1 m3 bruto
odkazanega drevja.
– Sklop 4
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1524/60, k.o.
Spodnji Log), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih
dreves št. 3408-06-1003-A016/12, ki jo je izdal Zavod za
gozdove Slovenije, s katero se prodaja 6 dreves iglavcev in 277 dreves listavcev oziroma 9,7 m3 bruto iglavcev in 124 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 133,7 m3
bruto odkazanega drevja.
– Sklop 5
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 992/1, k.o.
Škrilj), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-06-2504-A016/13, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 172 dreves iglavcev
in 1365 dreves listavcev oziroma 493 m3 bruto iglavcev
in 390 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 883 m3 bruto
odkazanega drevja.
Za vstop v vojaško bazo je potrebno pridobiti dovoljenje MORS.
– Sklop 6
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 1484/1, k.o.
Borovec), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves
št. 3408-06-1006-A018/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 247 dreves iglavcev in
1365 dreves listavcev oziroma 525 m3 bruto iglavcev in
1485 m3 bruto listavcev, kar skupaj znaša 2010 m3 bruto
odkazanega drevja.
– Sklop 7
a) prodaja lesa na panju (na parc. št. 2203, 2204/6
in 2204/7 (vse) k.o. Kočevje), na območju romskega naselja Trata. Romsko naselje Trata se nahaja na območju
stavbnih zemljišč (z veljavnim prostorskim aktom opre-
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deljena kot stavbna zemljišča, namenjena proizvodnim
dejavnostim z oznako P5/P1), zato za navedeno območje ni potrebna Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Na podlagi
odkazilnega manuala, ki ga je izdal Zavod za gozdove
Slovenije se prodaja 2 drevesa iglavcev in 223 dreves
listavcev oziroma 1,27 m3 bruto iglavcev in 358,77 m3
bruto listavcev, kar skupaj znaša 360,04 m3 bruto odkazanega drevja.
Posekati je dovoljeno le drevesa, izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije.
Sečnja in spravilo vsega drevja morata biti izvedena
najkasneje do 30. 4. 2014.
3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa
na panju.
4. Izhodiščna cena
Za predmete prodaje je izhodiščna cena naslednja:
– za sklop 1: 6.305,77 EUR,
– za sklop 2: 14.688,85 EUR,
– za sklop 3: 13.134,01 EUR,
– za sklop 4: 3.386,19 EUR,
– za sklop 5: 27.899,36 EUR,
– za sklop 6: 67.236,42 EUR,
– za sklop 7: 9.508,26 EUR.
V izhodiščnih cenah ni zajet DDV, ki ga plača kupec.
Upošteva se stopnja davka na dodano vrednost
(DDV) skladno z zakonodajo, veljavno na dan izstavitve
računa. Stranke so si soglasne, da se lahko višina celotne kupnine spremeni v primeru spremembe stopnje
DDV.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku 8 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni
pogodbi. Vplačana varščina se ne obrestuje.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki
jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. Obročno odplačevanje kupnine ni možno.
6. Vplačilo varščine
Varščina znaša:
– za sklop 1: 630,58 EUR,
– za sklop 2: 1.468,89 EUR,
– za sklop 3: 1.313,40 EUR,
– za sklop 4: 338,62 EUR,
– za sklop 5: 2.789,94 EUR,
– za sklop 6: 6.723,64 EUR,
– za sklop 7: 950,83 EUR.
Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri
UJP Novo mesto, skupaj z navedbo »Varščina za les na
panju november 2013, za Sklop ___« (dopolniti s številko sklopa). Varščina se vplačuje za vsak sklop posebej.
Ponudniki so dolžni vplačati varščino za posamezne sklope najkasneje do 2. 12. do 9. ure. Vplačilo
varščine je pogoj za upoštevanje ponudbe in mora biti
priložena ponudbi, saj je obvezna sestavina le-te.
7. Pogoji prodaje:
Predmetno premično premoženje se prodaja ločeno po sklopih. Vsak sklop predstavlja zaokroženo celoto
in se prodaja po načelu videno – kupljeno.
Ponudnik je dolžan k ponudbi za posamezni sklop
priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti
manjša od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede
višjo ceno od izhodiščne.
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Vsi stroški v zvezi z izvedbo in spravilom lesa,
vzpostavitvijo gozdnega reda, zaporami cest ter stroški
v zvezi s škodo, ki bi nastala pri sečnji in spravilu, bremenijo ponudnika (kupca).
Vsa morebitna dovoljenja oziroma soglasja, ki so
potrebna za izvedbo del po tem razpisu, si mora ponudnik (kupec) pridobiti sam. Vsi stroški vezani na pridobivanje dovoljenj/soglasij bremenijo ponudnika.
Kupec mora spoštovati določila odločb Zavoda za
gozdove Slovenije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb.
Odločbe z manuali oziroma samo manuali so sestavni
del razpisne dokumentacije.
Izbrani ponudnik (kupec) mora po končanih delih
gozdno in prometno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje.
8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki je skladno
z veljavnimi predpisi registriran in usposobljen za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih oziroma lahko
to v njegovem imenu in na njegov račun ta dela v gozdovih opravi za to dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi
registrirano in usposobljeno podjetje.
Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vsebuje naslednje sestavine:
– potrdilo o plačilu varščine,
– potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in gospodarstvo, da ima oseba (fizična ali pravna)
poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Kočevje,
– obr1: Podatki o ponudniku (kupcu),
– obr2: Izjava o ponujeni kupnini (ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene),
– obr3: Izjava o sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo poseka in spravila lesa,
– obr4: Izjava o vezanosti na dano ponudbo,
– obr5: Izjava o spoštovanju odločb o odobritvi poseka izbranih dreves Zavoda za gozdove Slovenije,
– obr6: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju,
– osnutek kupoprodajne pogodbe s parafirano vsako stranjo,
– pooblastilo za zastopanje v postopku javnega
zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vsa zgoraj zahtevana potrdila, vse izpolnjene obrazce razpisne
dokumentacije in parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe.
Ponudnik lahko zahtevane dokumente predloži v fotokopijah, razen podpisanih priloženih obrazcev in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži
v originalu.
Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente.
Občina bo v primeru dvoma glede usposobljenosti
izvajalca del v gozdu, ponudnika (kupca) pozvala k dostavi dodatne dokumentacije. Ponudnikovo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti glede registriranosti in
usposobljenosti izvajalca del, pomeni razlog za razveljavitev kupoprodajne pogodbe s strani Občine Kočevje.
V tem primeru prodajalec zadrži ponudnikovo (kupčevo)
varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico
povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega
ponudnika.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Za vsak posamezni sklop bo izbran ponudnik, ki bo
ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 8. točke razpisa, ponudil najvišjo ponujeno ceno (kupnino) nad izhodiščno
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ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden,
vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.
Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših
ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe za
posamezni sklop, lahko pristojni organ občine:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
10. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
Občina Kočevje bo z najugodnejšim ponudnikom za
posamezni sklop sklenila kupoprodajno pogodbo v roku
8 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku za sklenitev pogodbe,
lahko občina kupcu podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Kočevje zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.
11. Nepravočasne/nepopolne ponudbe
Ponudbe, ki so prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasna, vendar nepopolna
ponudba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Ne glede na navedeno pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do
odpiranja ponudb.
12. Rok vezanosti na ponudbo: rok vezanosti na
posamezno ponudbo traja vse do vključno 31. 1. 2014.
13. Vračilo varščine: vplačana varščina, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim
ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačana
varščina se bo vrnila brez obresti.
14. Rok za oddajo ponudb
Ponudnik mora oddati svojo ponudbo ločeno – za
vsak posamezni sklop posebej (z vsemi zahtevanimi
dokumenti iz 8. točke tega razpisa) priporočeno po pošti
na naslov občine ali osebno na vložišče občine do 2. 12.
2013, do 10. ure. Prepozne ponudbe bodo izločene iz
postopka.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah
z oznako: »Javno zbiranje ponudb – les na panju november 2013, za Sklop _____ (dopolniti s številko sklopa), Ne odpiraj«.
15. Kraj in čas odpiranja ponudb
Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni sobi (1. nadstropje) Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330
Kočevje, dne 2. 12. 2013 ob 12. uri. Odpiranje ponudb
bo zaporedno glede na številko sklopa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
Občina Kočevje lahko do sklenitve pravnega posla
(podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti,
prekine oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge.
16. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije
in ogled
Celotno razpisno dokumentacijo (s prilogami in odločbami ZGS) je možno dobiti na spletni strani: Občine
Kočevje: www.kocevje.si/premicnine-javno-zbiranje-ponudb.
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Svoja vprašanja v zvezi s prodajo premičnega premoženja v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
pošljete na elektronski naslov: ana.adamic@kocevje.si.
Ponudniki si pred oddajo ponudbe lahko samostojno ogledajo predmete prodaje. Vsi stroški vezani na
pripravo ponudb, bremenijo ponudnika.
17. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kočevje: www.kocevje.si.
Občina Kočevje
Št. 2013/000236

Ob-4193/13

Občina Hoče - Slivnica v skladu z določili 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), in
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja lesa
(347 m3 bruto odkazanega drevja) na panju v katastrski Občini Čreta. Celotna razpisna dokumentacija za
javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju je objavljena na spletni strani Občine Hoče - Slivnica, www.
hoce-slivnica.si, pod rubriko Obrazci in razpisi, pododdelek Razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb je mogoče dobiti na elektronskem naslovu: stanko.rafolt@hoce-slivnica.si.
Občina Hoče - Slivnica
Št. 1681-1161/13

Ob-4187/13

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne
družbe SŽ – Tovorni promet d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno
železo.
Vrsta posla: neuporabnega materiala.
Lokacija:
– SŽ – VIT Ljubljana, Proizvodnja Ptuj,
– SŽ – VIT Ljubljana, Proizvodnja Dobova.
Predmet prodaje obsega: cca 270 ton neuporabnih
monoblokov, bandaž, kolesnih dvojic, osi, odbojnikov,
vzmeti, vrat... (odpadno železo).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
60.750,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 27. 11. 2013
ob 13. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana, Služba za nabavo in investicije
(sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom
prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije in sicer
po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/291-46-34.
Slovenske železnice, d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2013

Ob-2648/13

Upravna enota Slovenske Konjice sprejme v hrambo Pravila SVIZ-Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Glasbena šola Slov. Konjice, sprejeta na ustanovni seji dne 11. 4. 2013.
Pravila se vpišejo v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Slovenske Konjice pod zaporedno številko 66 z dnem 23. 4. 2013. Naziv sindikata je Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Glasbena šola Slov. Konjice, skrajšano ime SVIZ
Glasbene šole Slov. Konjice. Sedež sindikata je Tattenbachova ulica 1a, Slovenske Konjice.
Št. 101-9/2013-5

Ob-3784/13

Pri Upravni enoti Ljub
ljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 30. 1. 2013 v evidenci statutov sindikatov izbrišejo Pravila/statut sindikata SINDIKAT OŠ MEDVODE, in sicer z naslednjimi podatki: zaporedna številka vpisa v evidenco: 101, ime sindikata: SINDIKAT
OŠ MEDVODE, sedež sindikata: Ostrovrharjeva ul. 4,
1215 Medvode.
Št. 02049-1/2004-105

Ob-4077/13

Neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov
Slovenije se poleg dejavnosti in poklicev, določenih
z odločbami tukajšnjega ministrstva št. 121-02-135/93
z dne 23. 11. 1993, št. 121-02-135-1/93-03
z dne 24. 11. 1994, št. 121-02-135/93-05
z dne 27. 1. 1998, št. 121-02-135/93-010
z dne 5. 2. 2003, št. 121-02-135/93-021 z dne 8. 9.
2003, št. 02049-2/2006-10 z dne 9. 10. 2006 in
št. 02049-1/2004-93 z dne 17. 4. 2013, določi kot reprezentativni sindikat v dejavnosti obrambe.
Za Sindikat vojakov Slovenije se šteje, da je reprezentativen v dejavnosti obrambe, ker je združen v Neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov Slovenije.
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Objave gospodarskih družb
Št. 3

Ob-4168/13

Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena
Zakona o gospodarskih družbah – 1, samostojni podjetnik Avtoprevozništvo Jožef Senica s.p., Dobja vas 42,
Ravne na Koroškem, matična številka 5350968000, obvešča upnike, da bo po preteku treh mesecev, šteto od
dneva te objave v Uradnem listu RS, prenehal opravljati
dejavnost oziroma prenesel dejavnost na novoustanovljeno družbo s prenosom subjekta samostojnega podjetnika na družbo z omejeno odgovornostjo, po postopku
in na način, kot je opredeljen v ZGD-1.
Avtoprevozništvo Jožef Senica s.p.
Ob-4184/13
Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1, samostojni podjetnik
Založnik Milena, sedež Vinarje 86, 2316 Zgornja Ložnica, obvešča upnike, da bo po preteku treh mesecev,
šteto od dneva te objave v Uradnem listu RS, prenehala
obratovati dejavnost oziroma prenesla dejavnost na novoustanovljeno družbo s prenosom subjekta samostojnega podjetnika na to družbo, po postopku in na način,
kot je opredeljen v 475. členu ZGD-1.
Samostojni podjetnik Milena Založnik
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Zavarovanja terjatev
SV 552/13

Ob-4185/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Metke Zupančič, opr. št. SV 552/13, z dne
7. 11. 2013, je bil zastavljen poslovni prostor na naslovu
Slomškova 33, 1000 Ljubljana, Lokal L-3, objekt 6 (parc.
št. 192/1, 192/4 in 159/24, k.o. Tabor, stanovanjski del
ureditvenega območja CO 5/3 zdravstveni dom – južni del), ki se nahaja v pritličju, v izmeri 13,44 m2 ter
v kleti-skladišče, v izmeri 29,44 m2 in po sedaj veljavnih zemljiškoknjižnih podatkih stoji na parc. št. 2964 in
2966, k.o. Tabor, številka stavbe 314, številka poslovnega prostora 035, last kreditojemalca in zastavitelja na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 10.
2011 med Goranom Trifoni, DŠ 30063019, kot prodajalcem in Hiša Juting d.o.o., DŠ 49432907, kot kupcem,
in sicer v korist kreditodajalca Zveza bank registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010,
Klagenfurt/Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 100.000,00 EUR, s pripadki, ki zapade
v plačilo na odpoklic.
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Objave sodišč
Izvršbe

In 682/2013

Oklici o začasnih zastopnikih in
skrbnikih
Os-3988/13

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor,
je dne 12. 7. 2013, s pričetkom ob 9. uri, v zadevi
IN 13/00682, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnika
Slaček Draga, Radvanjska 61, 2000 Maribor, za upnika
Naftna družba Horizont d.o.o., Vodovodna ulica 30C,
Maribor, v kraju Maribor, Radvanjska 61, pri dolžniku
opravil rubež nepremičnine, dvoinpolsobno stanovanje,
št. 2, v izmeri 85 m2, v večstanovanjski stavbi Radvanjska 61, Maribor, stoječi na parceli št. 80/5, k.o.
678-Spodnje Radvanje.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova

N 11/2011

Os-4160/13

V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt na naslovu Ulica 1. avgusta 5,
Kranj, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju,
pod opr. št. N 11/2011, Okrajno sodišče v Kranju na
podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 293, z dne 7. 2. 1992, sklenjene med DP Savo Kranj,
Škofjeloška c. 6, kot prodajalcem, in Frančiško Brezar,
Ulica 1. avgusta 5, Kranj, kot kupovalko,
– prodajne pogodbe z dne 18. 3. 1992, sklenjene
med Frančiško Brezar, Ulica 1. avgusta 5, Kranj, kot
prodajalko, ter Brigito Vilfan in Tomažem Vilfanom, oba
Gradnikova 9, Kranj, kot kupcema,
– prodajne pogodbe z dne 16. 2. 1996, sklenjene med Brigito Vilfan in Tomažem Vilfanom, oba
Ulica 1. avgusta 5, Kranj, kot prodajalcema, in Vladimirjem Oštarijašem, Župančičeva ulica 19, Kranj, kot
kupcem,
– za posamezni del št. 5, ID ZNAK 2100-841-5, stanovanje v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži, Ulica 1. avgusta 5,
Kranj, v izmeri 40,14 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
osebe: Vladimir Oštarijaš, rojen 2. 7. 1968, Ulica 1.avgusta 5, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice,
da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 11. 2013

P 122/2013

Os-4046/13

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Petra Šneljer, Radovica 33a, Metlika, zoper toženo
stranko: 1. neznani dediči po pok. Bojič Janku, nazadnje
stanujočem Sušice 60, Sušice, (Hrvaška) in 2. neznani
dediči po pok. Bojič Ani, nazadnje stanujoči Sušice 60,
Sušice (Hrvaška), zaradi priznanja lastninske pravice
in izstavitve zemljiškoknjižne listine, pcto 300,00 EUR,
v smislu člena 82 Zakona o pravdnem postopku, dne
7. oktobra 2013 postavlja začasnega zastopnika toženi
stranki: 1. neznanim dedičem po pok. Bojič Janku, nazadnje stanujočem Sušice 60, Sušice, (Hrvaška) in 2. neznanim dedičem po pok. Bojič Ani, nazadnje stanujoči
Sušice 60, Sušice (Hrvaška).
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik
Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko neznane dediče po pok. Bojič Janku, nazadnje
stanujočem Sušice 60, Sušice, (Hrvaška) in neznane
dediče po pok. Bojič Ani, nazadnje stanujoči Sušice 60,
Sušice (Hrvaška), vse do takrat, dokler le-ti ali njihov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 10. 2013
P 125/2013

Os-4054/13

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke
Mirana Hudelja, Dragatuš 11, Dragatuš, ki ga zastopa
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko:
1. neznani in neznano kje živeči dediči po pok. Lukanič
Francu, Dragatuš 11, Dragatuš, in 2. neznani in neznano kje živeči dediči po pok. Lukanič Jožefi, Dragatuš 40, Dragatuš, zaradi pridobitve lastninske pravice,
pcto 650,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 1. 10. 2013
postavilo začasnega zastopnika neznanim in neznano
kje živečim dedičem po pok. Lukanič Francu in neznanim in neznano kje živečim dedičem po pok. Lukanič
Jožefi.
Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke neznane in neznano kje živeče dediče po pok.
Lukanič Francu in neznane in neznano kje živeče dediče
po pok. Lukanič Jožefi, do takrat, dokler le-ti ali njihov
pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve sodišču ne
sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 1. 10. 2013
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Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika ml. Andrič Sebastjana, Šlosarjeva 12, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Sonja Dolinar, Tavčarjeva 2, Ljubljana,
zoper dolžnika Zorana Andrić, Celovška cesta 150, Ljub
ljana – dostava, zaradi izterjave plačila preživnine sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Zamljen Špela,
Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana.
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 Ljubljani
dne 8. 3. 2013

Maribor - dostava, ki jo zastopa zak. zast. odv. Martina
Geč, Ulica heroja Bračiča 14, Maribor, zaradi izterjave
1.759,71 EUR, sklenilo:
dolžnici Barbari Tihole, Kočevarjeva ulica 8A, Maribor - dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica
Martina Geč, Ulica Heroja Bračiča 14, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2013
VL 86921/2013

P 2280/2012

Os-2897/13

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji sodnici Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stranke Nihade Lešnjak, Čanžekova 48, Ljubljana, ki jo zastopa Anja Lamut, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko: 1. Žigo
Lešnjak, Čanžekova 48, Ljubljana, in 2. Emmo Lešnjak,
Čanžekova 48, Ljubljana, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Ljubljana Moste
Polje, ki ga zastopa v.d. direktorja Marjan Vončina, zaradi izpodbijanja očetovstva, o postavitvi začasnega
zastopnika, dne 7. 6. 2013 sklenilo:
za začasnega zastopnika prvega toženca se imenuje odvetnik Dejan Marković, Kolodvorska 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2013
VL 39541/2013

Os-4085/13

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 odv. Alenka Čeh
Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku Jaku Gregoršanec, Dobeno 9, Mengeš, ki ga zastopa zak. zast.
Markelj Matjaž – odvetnik, Ljubljanska cesta 80, Domžale, zaradi izterjave 990,64 EUR, sklenilo:
dolžniku Jaku Gregoršanec, Dobeno 9, Mengeš,
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. Matjaž
Markelj, Ljubljanska cesta 80, Domžale.
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 23. 10. 2013
VL 106335/2012

Os-4086/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Žagar Peter odvetnik, Dunajska cesta 10, Ljub
ljana, proti dolžnici Barbari Tihole, Kočevarjeva ulica 8A,

Os-4108/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Andrej
Pak, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Janko
Ferš, Rogoška 72, Miklavž na Dravskem polju, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Danilo Vedlin, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; David Teržan, Kapla 51a, Tabor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Terezija Novak, Endlicherjeva 7, Maribor, ki
ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Albina Vozar, Endlicherjeva 7, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vesna Borzatta, Endlicherjeva 7,
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Lotka Struger, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Anton Berghaus, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičevaulica 19, Maribor; Angela Lupša,
Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Helena
Pintar, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Agata
Petrinjak, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Franc Lorenčič, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Blanka Vdovič, Endlicherjeva 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, proti dolžnici Tatjani Drezgić, Ul. Vita Kraigherja 20, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. odv. Ingmar Bloudek, Trg Leona Štuklja 5/III, Maribor – dostava, zaradi
izterjave 121,19 EUR, sklenilo:
dolžnici Tatjani Drezgić, Ul. Vita Kraigherja 20, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Ingmar
Bloudek, Trg Leona Štuklja 5/III Maribor.
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 26. 9. 2013
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VL 148478/2013

Os-4137/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11A, Trbovlje, ki jo
zastopa odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, proti
dolžniku Jovici Milikić, Rudarska cesta 2, Trbovlje, ki ga
zastopa zak. zast. odv. Marjan Štrtak, Trg svobode 32,
Trbovlje, zaradi izterjave 300,42 EUR, sklenilo:
dolžniku Jovici Milikić, Rudarska Cesta 2, 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 začasnega zastopnika se postavi odv. Marjan
Štrtak, Trg svobode 32, Trbovlje.
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 4. 10. 2013
IV P 254/2013

Os-4053/13

Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni
zadevi opr. št. IV P 254/2013 tožeče stranke Mojco
Šenica, Gorenje Gradišče 11a, 8350 Dolenjske Toplice, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Štamcar, d.o.o.
iz Novega mesta, in toženo stranko: Liridon Kasolli,
EMŠO: 0409988500610, Prizren, Kosovo, neznanega
bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasno zastopnico odvetnico Majdo Štrasner, Jerebova ulica 4, 8000 Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese tožene
stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 10. 2013

Št.
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Os-4113/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Gregorič Mariji, roj. Blažič, roj. leta 1852,
z zadnjim stalnim prebivališčem Vogrsko 43, ki je umrla
dne 18. 9. 1915, v Gorici.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo, in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 9. 2013

D 199/2012

Os-3837/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Kragelj, sin Alojza, rojen dne 26. 2.
1947, z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Markova ulica 7, Kobarid, ki je umrl dne 28. 5. 2012, v Kobaridu.
Glede na to, da so se v dosedanjem zapuščinskem postopku dedovanju po zapustniku odpovedali
vsi zakoniti dediči prvega in drugega dednega reda
ter da sodišče nima podatkov o tem, kdo bi bili njegovi
zakoniti dediči v tretjem dednem redu, kamor sodijo
potomci zapustnikovih starih staršev po liniji njegovega očeta, pok. Alojza Kraglja in matere, pok. Cecilije
Kragelj, s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči
ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojnega, izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 20. 9. 2013

Kolektivni delovni spori
Oklici dedičem
X Pd 288/2013
II D 2384/2012

Os-3762/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št.
II D 2384/2012 v teku zapuščinski postopek po pok.
Željku Katanoviću, roj. 11. 6. 1955, umrl 20. 6. 2012,
nazadnje stan. Ljubljana, Kosovelova ulica 26, državljan Srbije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje. Zapustnik je bil samski in ni zapustil potomcev. Sodišču ni znan nihče od dedičev po
zapustniku.
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 12. 9. 2013

Os-4167/13

Delovno sodišče v Kopru na podlagi določb 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list
RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZDSS-1) obvešča zainteresirane stranke, da je pri tem sodišču pod gornjo opravilno številko začet kolektivni delovni spor predlagateljice
Svetlane Kutin, Cankarjev drevored 2, Izola, ki jo zastopa pooblaščenec Marko Blatnik iz Konfederacije sindikatov 90, OSO KS-90, Trg Brolo 2, Koper, zoper nasprotna
udeleženca: 1. Dom upokojencev Izola, Kosovelova 22,
Izola, ki ga zastopa Majda Škrlj, odvetnica v Sežani, in
2. Svet doma upokojencev, ki ga zastopa predsednica
sveta Julija Bačnik, zaradi odpoklica (sodelovanje delavcev pri upravljanju).
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo
udeležbo v sporu naj prijavijo pisno v treh dneh od
te objave, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku
s pisno vlogo.
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Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan za 14. 11. 2013, ob 14. uri,
v sobi 133/I Delovnega sodišča v Kopru, Ferrarska
ulica 9, Koper.
Obvestilo o začetku postopka je izobešeno na oglasni deski in objavljeno na spletni strani tega sodišča dne
5. 11. 2013.
Delovno sodišče v Kopru
dne 5. 11. 2013
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo

Drugo preklicujejo

Ahlin Janez, Cerovo 3, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 50500076591, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnr-332654

Adriatic, Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta 06-ZIV-04/11, št. dokumenta 00001202, ime
in priimek pooblaščenca: Cerkvenik Knapić Irena, šifra: 3970, PE: Koper; tip dokumenta 06-ZIV-06/11, št.
dokumenta 00000134, tip dokumenta 06-ZIV-06/11, št.
dokumenta 00001579, tip dokumenta 06-ZIV-06/11, št.
dokumenta 00001571, ime in priimek pooblaščenca:
Nadarevič Senada, šifra: 3834, PE: Koper; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 2503521, ime in
priimek pooblaščenca: Kladnik Tomaž, šifra: 4011, PE:
Ljubljana; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta
2508501, ime in priimek pooblaščenca: Fabjan Darja,
šifra: 0221, PE: Postojna; tip dokumenta 08-AZK-01/07,
št. dokumenta 2370006, tip dokumenta 08-AZK-01/07,
št. dokumenta 2414941, tip dokumenta 08-AZK-01/07,
št. dokumenta 2414942, ime in priimek pooblaščenca:
Pahor Darja, šifra: 0606, PE: Koper. Ob-4197/13

Brezavšček Rok, Ulica Alojza Rabiča 20, Mojstrana,
zavarovalno polico, št. 50500043412, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnq-332655
Čurić Vanja in Praprotnik Laura, Cesta na Vrhovce 57, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 41802000338,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb-332645
Gaberšek Jože, Kačji Dol 5, Podplat, zavarovalno
polico, št. 50500061523, izdala zavarovalnica KD Življenje. gns-332653
Hrvatin Alma, Šmarje 201, Šmarje, zavarovalno polico, št. 50500009035, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnx-332648
Hvala Maja, Polje 475, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 505000/72002 (z dnem 1. 12. 2007, izdana na
priimek Markeljc), izdala zavarovalnica KD Življenje.
gne-332646
Kalan Darinka Marija, Cesta na Brdo 46, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500043905, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnd-332643
Krajnc Branka, Tovarniška pot 2C, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 50500083781, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnm-332659
Ocvirk Nuša, Zdraviliška cesta 10, Rimske Toplice,
zavarovalno polico, št. 50500035911 (fondpolica), izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm-332638
Rivič Nataša, Regentova 2, Ankaran - Ankarano,
zavarovalno polico, št. 50500092653, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gni-332642
Schäffer Miha, Grintovška ulica 11, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500077877, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnx-332652
Smonkar Matjaž, Škale 27B, Velenje, zavarovalno polico, št. 147457, izdala zavarovalnica Merkur.
gnh-332639
Smonkar Matjaž, Škale 27B, Velenje, zavarovalno
polico, št. 50500034172, izdala zavarovalnica KD Group
d.d. gnk-332640

Spričevala preklicujejo
Baloh Olga, Breginj 33, Breginj, spričevalo o strokovni usposobljenosti za prodajalca, izdajateljica Trgovinska zbornica Slovenije, številka 2476-2656/94,
izdano 19. 12. 1994, izdano na ime Olga Jurkovič.
gnp-332656
Brezovnik Primož, Rečica ob Savinji 108A, Rečica
ob Savinji, indeks, št. 20060042, izdala Pravna fakulteta,
Ljubljana. gnz-332650

Avtoprevozništvo Grandovec s.p., Cesta 15, Videm - Dobrepolje, licenco, številko 010441, za vozilo
00315645, registrska številka LJ GJ 273. gnq-332630
Ekart Primož, Kongresni trg 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 44110030, izdala AGRFT, Univerza
v Ljubljani. gnf-332641
Florijančič Ines, Grahovo ob Bači 70, Grahovo ob
Bači, študentsko izkaznico, št. 41100165, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gno-332657
Gedlička Ksenija, Prušnikova ulica 14, Maribor, študentsko izkaznico, št. 37001145, izdala Veterinarska
fakulteta, Ljubljana. gny-332651
Globus d.o.o. Metlika, Drašiči 8, 8330 Metlika, dovolilnice: Belorusija, šifra: 112/01, številka: 3744790;
Belorusija, šifra: 112/01, številka: 3744791; Ukrajina,
šifra: 804/03, številka: 3310016; Rusija, šifra: 643/09,
številka: 1063972. Ob-4175/13
Globus d.o.o. Metlika, Drašiči 8, Metlika, licenco za
vozilo, številka GE005829/0043/032. gnm-332634
Hudelja Anica, Sečje selo 4A, Vinica, študentsko izkaznico, št. 01008750 (izdana na priimek Simčič), izdala
Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gnn-332658
Jazbar Dean, Vipavski križ 55, Ajdovščina, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500028339000, izdajatelj
Cetis d.d. gnx-332627
KARGO TRADE d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik,
dovolilnici za državo Ukrajino, oznaka 804/03, številki
3307655 in 3308239. gnw-332628
Kralj, d.o.o., Rakovlje 49, Braslovče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005523001, izdana na ime
Andrej Kralj, Rakovlje 49, 3314 Braslovče. gnc-332644
Lah Boštjan s.p., Ulica 8. februarja 62, Miklavž na
Dravskem polju, dovolilnico za državo Rusijo, oznaka države RU, številka dovolilnice 1076722, TO17104.
gnp-332631
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Lešnik Staš, Malečnik 67, Malečnik, dijaško izkaznico, izdala Srednja elektro-računalniška šola, Maribor,
št. 8233274. gnl-332660
Martinčič Dejan s.p., Rtiče 7, Podkum, izvod licence, številka 010024/002, izdana 12. 1. 2010, za vozilo
scania, registrska številka LJ KK 105. gnj-332637
Mastnak Boris, Teharje 34, Teharje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002816001, izdajatelj Cetis
d.d. gnb-332649
Miloš Živa, Polanškova ulica 16, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 50110041, izdala Teološka fakulteta,
Ljubljana. gnd-332647
Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B, Črenšovci, licenco, številka GE006147/01124/017, za vozilo mercedes-benz, registrska številka MS HC-350.
gnr-332629
SIBO d.o.o., Pameče 151, Slovenj Gradec, licenco,
številka GE005082/00468/002, za vozilo scania R 420,
registrska številka SG C9-897. gno-332632
Zidartrans.com, Dejan Zidar s.p., Lesično 69, Lesično, licenco za tovorno vozilo, reg. št. CE ZT 540, izdana
5. 9. 2012, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, številka 010798/001. gno-332636

VSEBINA

Javni razpisi

3093

Javne dražbe

3110

Razpisi delovnih mest

3118

Druge objave

3120

Evidence sindikatov

3124

Objave gospodarskih družb

3125

Zavarovanja terjatev

3126

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Kolektivni delovni spori

3127
3127
3127
3127
3129
3129

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3131
3131
3131
3131

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni
list Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike
Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

