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Javni razpisi

Št. 5441-3/2013/179 Ob-4421/13

Popravek besedila
Tretjega javnega razpisa za sofinanciranje 

operacij javne kulturne infrastrukture, 
v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, 

v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 

za obdobje 2007–2013, 
v okviru razvojne prioritete 

3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« 
in prednostne usmeritve 

3.2. »Mreženje kulturnih potencialov« 
(v nadaljevanju »Javni razpis 

za razvojne investicije v javno kulturno 
infrastrukturo«, 

oznaka JR – ESRR – 2013) 
(Uradni list RS, št. 67/13 z 9. 8. 2013)

V točki 7 Višina razpoložljivih sredstev za javni raz-
pis, v razdelku Skupna višina razpoložljivih sredstev, se 
spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki 
je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem jav-
nem razpisu, znaša največ 8.761.442,27 EUR, in sicer 
po predvideni dinamiki:

Vir razpisanih sredstev
(v EUR) Leto 2013

130151 - Mreženje kulturnih potencialov
07-13- dodatne pravice (85%)

          81.764,05             1.219.961,88                         -         1.301.725,93   

130152- Mreženje kulturnih potencialov
07-13-dodatne pravice (15%)

          14.428,95               215.287,39                         -           229.716,34   

Mreženje kulturnih potencialov 07-13 -
PP - 131119 ( 85%)

                     -               3.072.500,00         3.072.500,00       6.145.000,00   

Mreženje kulturnih potencialov 07-13 –
PP- 131122 (15%)                      -                 542.500,00            542.500,00       1.085.000,00   

SKUPAJ           96.193,00   5.050.249,27 3.615.000,00 8.761.442,27

Leto 2014 Leto 2015 Skupaj

 
 Ministrstvo za kulturo

Št. 4301-123/2013/8 Ob-4415/13

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 
št. 113/05 – UPB, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – 
ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in 47/13), Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4 in 110/11 
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– ZDIU12, 14/13 – popr. UPB-4 in 46/13 – ZIPRS1314), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni 
list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, 
Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13 in 82/13), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (PIPRS, Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
UPB2), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strate-
giji Slovenije od 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD, 
Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12), Uredbe o nor-
mativih in standardih za določanje sredstev za izvaja-
nje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12 
– ZPOP-1A), Uredbe 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 (Uradni list EU L št. 214 z dne 9. avgusta 2008, 
str. 3; v nadaljevanju: Uredba št. 800/2008 o splošnih 
skupinskih izjemah), Okvira skupnosti za državno po-
moč za raziskave in razvoj ter inovacije (Uradni list EU, 
2006/C 323/01, 30. 12. 2006), Programa za spodbujanje 
tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013, Mnenja 
Ministrstva za finance št. 449-51/2012 z dne 20. 12. 
2012 o skladnosti sheme državne pomoči »Program 
za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 
2013« (št. priglasitve: BE01-2399245-2012), dopisa Mi-
nistrstva za finance št. 007-413/2013/11 z dne 18. 10. 
2013, Memoranduma o sodelovanju pri mednarodnem 
razpisu v okviru JPI CLIMATE z dne 22. 10. 2013 in 
Sklepa o začetku postopka za izvedbo Javnega razpisa 
v okviru JPI CLIMATE (Skupna mednarodna program-
ska pobuda Podnebje) št. 4301-123/2013/2 z dne 8. 11. 
2013, objavlja

javni razpis
v okviru skupne mednarodne programske pobude 

podnebje – JPI CLIMATE
1. Podatki o proračunskem uporabniku: Republi-

ka Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana (v nadalj-
njem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa v okviru Skupne medna-

rodne programske pobude Podnebje – JPI CLIMATE 
(v nadaljnjem besedilu: nacionalni razpis) je sofinan-
ciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v mednarodnih 
konzorcijskih raziskovalnih projektih (v nadaljnjem be-
sedilu: mednarodni projekt), ki bodo za izvajanje izbrani 
v okviru skupnega mednarodnega razpisa za medna-
rodne projekte JPI CLIMATE v okviru prve razpisane 
teme: Družbena preobrazba v luči klimatskih sprememb 
(ang.: European JPI Climate Joint Call for Transnatio-
nal Collaborative Research Projects, Topic 1: Societal 
Transformation in the Face of Climate Change; v nadalj-
njem besedilu: mednarodni razpis). Nacionalni razpis 
se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom, 
ki je objavljen na spletni strani: http://www.jpi-clima-
te.eu/joint-actions/calltransnationalcollaborativeresear-
chprojects.

Glavni namen mednarodnega razpisa je podpreti 
najkakovostnejše mednarodne projekte na temah, ki so 
družbeno visoko relevantne tako v Evropi, kot globalno, 
saj reševanje takih izzivov zahteva združevanje znanja 
in mednaroden pristop. Konzorcij partnerjev medna-
rodnega projekta iz sodelujočih držav Evropske unije 

(EU), in iz drugih držav, naj bi združeval raziskovalce 
različnih disciplin za reševanje izzivov v okviru razpi-
sanih tem. Mednarodni projekt naj bi izkazoval jasno 
povezavo z odločevalci, kot tudi z uporabniki znanja na 
področju podnebja in podnebnih sprememb kot poten-
cialnimi iniciatorji sprememb v družbi. Upoštevajoč pri-
poročila Evropske komisije za spodbujanje partnerstev 
za odličnost in razvoj v okviru evropskega raziskovalne-
ga prostora (European Research Area partnership for 
excellence and growth (COM (2012) 392 final), morajo 
biti aktivnosti, sofinancirane v okviru navedenega med-
narodnega projekta, usklajene z obstoječimi nacional-
nimi in mednarodnimi iniciativami, vključno s programi 
EU. Mednarodni projekt mora temeljiti na konzorcijskem 
sodelovanju, iz katerega je razvidno, da bodo prav zara-
di sodelovanja doseženi boljši rezultati, kot bi jih lahko 
izkazal vsak posamezen partner.

Glavni temi mednarodnega razpisa sta:
Tema 1: Družbena preobrazba v luči podnebnih 

sprememb;
Tema 2: Ruski arktični in severni sistemi.
Slovenski prijavitelji se lahko prijavijo le v okviru 

prve teme, s projekti osredotočenimi na:
– normativne in socialno pravne razsežnosti pod-

nebnih sprememb;
– vlogo znanja in ocene tveganj v podnebnih po-

litikah;
– sposobnost družbe in upravljanje kot odgovor na 

podnebne spremembe;
– vlogo gospodarstva in financiranja v družbeni pre-

obrazbi;
– izpopolnjevalne študije družbenih preobrazb, vizi-

je in poti, upoštevajoč vidik podnebnih sprememb.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V razpisu za prvo temo »Družbena preobrazba 

v luči podnebnih sprememb« sodelujejo financerske 
organizacije iz 12 držav (v nadaljevanju: sodelujoče dr-
žave): Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije, Irske, 
Nizozemske, Nemčije, Norveške, Slovenije, Švedske in 
Velike Britanije.

3.2 Upravičenci
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne 

pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni 
strani: http://www.jpi-climate.eu/joint-actions/calltran-
snationalcollaborativeresearchprojects.

Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati 
tudi naslednje nacionalne pogoje:

– Na nacionalni razpis se prijavijo slovenski par-
tnerji iz mednarodnega konzorcija partnerjev sodelujo-
čih držav (v nadaljnjem besedilu: slovenski partnerji), 
ki je bil na mednarodni ravni izbran za sofinanciranje 
in s strani ministrstva povabljen k oddaji nacionalne 
prijave;

– Kot slovenski partnerji lahko nastopajo razisko-
valne organizacije, ki so osebe javnega ali zasebnega 
prava in izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi pred-
pisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti;

– Raziskovalne organizacije ter raziskovalci, ki 
bodo sodelovali na projektu (v nadaljevanju: člani pro-
jektne skupine), morajo biti vpisani v evidenco Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
(za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS);

– Vodja slovenskega dela mednarodnega projekta 
(v nadaljevanju: vodja slovenskega projekta), pri vsa-
kem slovenskem partnerju, mora izpolnjevati pogoje 
iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 
112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A):
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– ima doktorat znanosti,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne 

ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih 
(kriteriji so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o kriteri-
jih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo razi-
skovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11),

– izkazuje sposobnost za organiziranje in vode-
nje.

– Člani projektne skupine morajo za izvajanje pro-
jekta v času njegovega trajanja imeti proste letne ka-
pacitete:

– za vodjo projekta pri posameznem slovenskem 
partnerju najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letni 
ravni,

– za člane projektne skupine najmanj 17 prostih 
raziskovalnih ur na letni ravni.

– Člani projektne skupine morajo biti za čas trajanja 
mednarodnega projekta v delovnem oziroma pogodbe-
nem razmerju z raziskovalno organizacijo, ki sodeluje 
kot slovenski partner v mednarodnem projektu.

– Slovenski partnerji morajo izpolnjevati tudi nasle-
dnje pogoje:

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– na dan 31. 12. 2012 niso bili v stanju insolven-
tnosti, kot ga opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 – UPB7),

– niso v težavah po Smernicah Skupnosti o dr-
žavni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah (Uredba 2004/C 244/02),

– imajo poravnane obveznosti do Republike Slo-
venije,

– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja, 
finančne pomoči države za reševanje in prestrukturira-
nje podjetij v težavah,

– niso za isti namen že pridobili oziroma niso v po-
stopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih 
javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev lokalnega, 
nacionalnega ali EU proračuna oziroma skupna višina 
prejetih sredstev ne presega najvišje stopnje sofinanci-
ranja, ki jo določajo pravila s področja državne pomoči,

– niso navedeni na seznamu poslovnih sub jektov, 
ki jih je prijavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport oziroma njegovi predhodni pravni sub jekti, za 
katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
UPB2),

– imajo sedež v Republiki Sloveniji.
V primeru, da katerikoli od nacionalnih pogojev ni 

izpolnjen, ministrstvo o tem obvesti Odbor koordinator-
jev programa, ki odloča o izboru projektov za financira-
nje, in vlogo (nacionalna predprijava (1. faza) oziroma 
prijava (3. faza)) v tem primeru zavrne. V primeru, da 
ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja neresnične po-
datke, vlogo (nacionalna predprijava (1. faza) oziroma 
prijava (3. faza)) zavrne.

Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, 
da so podatki, ki jih navaja prijavitelj v vlogi (nacional-
na predprijava (1. faza) oziroma prijava (3. faza)), ne-
resnični in to ugotovi kadarkoli v času postopka javne-
ga razpisa ali kasneje, ministrstvo odstopi od pogodbe 
s prejemniki sredstev in zahteva vračilo prejetih sredstev 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva pre-
jema sredstev na transakcijski račun prejemnikov do 
dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.

3.3 Mednarodni konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav v posame-

znem mednarodnem projektu sestavljajo mednarodni 

konzorcij (v nadaljnjem besedilu: konzorcij). V konzorciju 
posameznega mednarodnega projekta:

– morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz naj-
manj treh različnih v razpisu sodelujočih evropskih dr-
žav, od katerih mora biti eden izmed njih koordinator 
mednarodnega projekta;

– lahko sodelujejo tudi partnerji iz držav, ki ne so-
delujejo v razpisu, če zagotovijo lastno financiranje, če 
konzorcij tudi brez njih izpolnjuje minimalni kriterij števila 
udeležencev in če pred rokom prijave posreduje dokazi-
lo o razpoložljivih sredstvih.

Vsak konzorcij določi vodilnega koordinatorja med-
narodnega projekta, ki je odgovoren za komunikacijo 
s Tematsko programsko pisarno1, vključno z oddajo 
mednarodne prijave, in mora biti iz ene izmed evropskih 
držav, ki sodelujejo na razpisu.

V primeru, da je v enem mednarodnem konzorciju 
več slovenskih partnerjev, morajo partnerji določiti vod-
jo projekta pri posameznem slovenskem partnerju in 
koordinatorja slovenskega projekta, ki je tudi kontaktna 
oseba za ministrstvo.

Partnerji v mednarodnem konzorciju morajo v roku 
šestih mesecev po začetku mednarodnega projekta pod-
pisati konzorcijski sporazum, ki ga mora vodja slovenske-
ga projekta oziroma koordinator slovenskega projekta, če 
je partnerjev več, posredovati na ministrstvo.

Datum začetka mednarodnega projekta določi vo-
dilni koordinator mednarodnega projekta znotraj obdo-
bja, ki je za začetek mednarodnega projekta določeno 
z mednarodnim razpisom (1. september–31. december 
2014). Dokument, ki določa datum začetka mednaro-
dnega projekta posreduje ministrstvu vodja slovenskega 
projekta oziroma koordinator slovenskega projekta, če 
je partnerjev več, najkasneje 14 dni po začetku medna-
rodnega projekta.

4. Višina sredstev
Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelo-

vanje svojih nacionalnih partnerjev v mednarodnem pro-
jektu v skladu s svojimi nacionalnimi pravili financiranja. 
Višina sredstev ministrstva za izvedbo nacionalnega 
razpisa je do 200.000,00 EUR za celotno obdobje traja-
nja mednarodnih projektov in največ do 100.000,00 EUR 
za posamezni slovenski projekt.

Razpisna sredstva se zagotavljajo iz proračunske 
postavke 569410 »Programi mednarodnega znanstve-
nega sodelovanja«. Financiranje se zagotavlja za čas 
izvajanja slovenskega projekta v skladu z veljavnimi jav-
nofinančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem 
letu je odvisna od proračunskih možnosti.

Vrednost zahtevanega sofinanciranja slovenskega 
projekta lahko znaša največ do 100.000 EUR za celotno 
obdobje projekta za vse slovenske partnerje v posa-
meznem mednarodnem projektu oziroma posamezen 
slovenski projekt.

5. Obdobje porabe sredstev
Predvideno obdobje za porabo sredstev so prora-

čunska leta 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018.
Predvideni začetek financiranja upravičenih stro-

škov izbranih slovenskih projektov je ne pred 1. sep-
tembrom 2014 in najkasneje do 31. 12. 2014, pri čemer 
je odvisen od proračunskih možnosti v posameznih so-
delujočih državah.

Predvideno trajanje projektov je od 2 do 4 leta.
6. Upravičeni stroški in način financiranja
Ministrstvo sofinancira upravičene stroške sloven-

skega projekta v skladu z Okvirom Skupnosti za držav-

1 The French National Research Agency ANR (za 
temo 1).
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no pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (Uradni 
list EU, 2006/C 323/01, 30. 12. 2006), shemo državne 
pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja 
in inovacij v letu 2013« in Uredbo o normativih in stan-
dardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12).

Natančneje je potrebno upravičene stroške navesti 
v nacionalni prijavi (3. faza razpisa), v finančnem načrtu 
izvajanja aktivnosti na slovenskem projektu za celotno 
obdobje trajanja slovenskega projekta (Obrazec NP1 
k prilogi 2), ki je del razpisne dokumentacije.

6.1. Delež (so)financiranja
Delež sofinanciranja je odvisen od tega, ali finan-

ciranje pomeni državno pomoč (ali bo prejemnik dobil 
sredstva za sofinanciranje gospodarske dejavnosti skla-
dno s 5. poglavjem Okvira Skupnosti za državno pomoč 
za raziskave, razvoj in inovacije).

6.1.1. Financiranje negospodarskih dejavnosti
V primeru, da sofinanciranje ne pomeni državne 

pomoči na podlagi 3. poglavjem Okvira Skupnosti za dr-
žavno pomoč za raziskave, razvoj in inovacije, ki v točki 
3.1.1. opredeli merila za izvzem negospodarskih dejav-
nosti raziskovalnih organizacij iz uporabe pravil držav-
nih pomoči, lahko znaša sofinanciranje, ne glede na tip 
raziskave, do 100 %.

Če upravičenec poleg negospodarskih dejavnosti 
opravlja še gospodarske dejavnosti, je dolžan voditi lo-
čeno računovodstvo po različnih dejavnostih. V takem 
primeru iz sredstev za sofinanciranje slovenskega pro-
jekta po tem javnem razpisu v nobenem primeru niti ne-
posredno niti posredno ne sme pokrivati stroškov svojih 
gospodarskih dejavnosti oziroma tako subvencionirati 
opravljanje le-teh dejavnosti.

6.1.2. Financiranje gospodarskih dejavnosti
Kolikor financiranje raziskave pomeni državno po-

moč, je delež sofinanciranja s strani ministrstva odvisen 
od velikosti podjetja2 in tipa raziskave. Delež sofinanci-
ranja je prikazan v tabeli 1.

2 Velikost podjetja se določi v skladu s Priporočili 
Komisije 2003/361/ES, z dne 6. maja 2003, o opredelitvi 
mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (priloga I Uredbe 
Komisije ES št. 1976/2006 z dne 20. 12. 2006 o uporabi 
členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za 
majhna in srednje velika podjetja). Podjetja, ki presegajo 
kriterije za srednja podjetja se uvrščajo med velika podjetja.

Upoštevati je potrebno tudi pravilo kumulacije po-
moči. Skupna višina dodeljenih sredstev državnih po-
moči za posamezen ukrep določenemu prejemniku ne 
sme presegati zgornje meje intenzivnosti pomoči, ki ji 
določajo predpisi s področja državnih pomoči, ne glede 
na to iz katerih javnih virov in po kateri shemi je pomoč 
dodeljena. Različne vrste državnih pomoči se za isti iz-
datek ne smejo seštevati.

Tabela 1: Najvišji delež sofinanciranja s strani mini-
strstva glede na tip raziskave in velikost podjetja

Malo podjetje Srednje podjetje Veliko podjetje

Temeljne raziskave - - -

Industrijske raziskave 80 % 75 % 65 %

Eksperimentalni razvoj 60 % 50 % 40 %

6.2. Določitev upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se določijo na podlagi dejan-

ske cene dela raziskovalca in ostalih dejanskih stro-
škov slovenskega projekta – cena ekvivalenta pol-
ne zaposlitve, ki je objavljena na spletni strani Jav-
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ne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije (http://www.arrs.gov.si/sl/akti/ in http://www.
arrs.gov.si/sl/progproj/cena/index.asp). Poleg stroškov 
dela (plače in prispevki delodajalca), so upravičeni stro-
ški izvajanja aktivnosti na slovenskem projektu še ne-
posredni materialni stroški, neposredni stroški storitev 
ter stroški raziskovalne opreme, ki se priznajo v višini 
obračunane amortizacije.

Plače in drugi stroški dela
Pri ceni dela raziskovalcev se upošteva povprečna 

plača raziskovalcev (za posamezno cenovno kategori-
jo), vključenih v slovenski projekt, ter povprečni prispevki 
delodajalca na izplačane plače. Pri tem se upošteva, 
da ima posamezni raziskovalec dovoljeno obremenitev 
največ en ekvivalent polne zaposlitve za redno delo, za 
dopolnilno delo pa sorazmeren del tega obsega v skladu 
s predpisi, ki urejajo to področje.

Ostali stroški slovenskega projekta:
– neposredni materialni stroški v zvezi z razisko-

valnim delom;
– neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovalnim 

delom, kot so stroški potovanj, avtorsko delo, storitve 
po drugih pogodbah, vezane na izvedbo slovenskega 
projekta ipd.;

– strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini 
obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega upo-
rabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za 
izvedbo posameznega slovenskega projekta.

S tem razpisom se financirajo samo stroški, nastali 
v času trajanja mednarodnega projekta, od datuma za-
četka do zaključka izvajanja mednarodnega projekta. 
Stroški priprave in prijave na mednarodni projekt niso 
upravičeni stroški. Računov izdanih pred začetkom izva-
janja mednarodnega projekta oziroma računov plačanih 
po koncu izvajanja mednarodnega projekta ni moč uve-
ljavljati kot upravičene stroške.

Datum začetka in trajanje izvajanja slovenskega 
projekta se določi v Pogodbi o sofinanciranju medna-
rodnega projekta »ime projekta« v okviru pobude JPI 
Cimate (v nadaljnjem besedilu: pogodba), pri tem se 
upošteva datum začetka mednarodnega projekta do-
ločen s strani vodilnega koordinatorja mednarodnega 
projekta. Predviden začetek izvajanja in sofinanciranja 
mednarodnih projektov je ne pred 1. septembrom 2014 
in najkasneje do 31. decembra 2014. Odvisen je od ter-
minske izvedljivosti razpisnih postopkov v posameznih 
državah. Predviden čas trajanja mednarodnih projektov 
je od 2 do 4 leta. Datum začetka in trajanje mednaro-
dnega projekta morata biti usklajena z vsemi partnerji 
v konzorciju.

Navedeni stroški so upravičeni le pod pogoji:
– da se vodijo ločeno na svojem stroškovniku;
– da so nastali in bili plačani v okviru obdobja upra-

vičenosti stroškov;
– da temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in dru-

gih listinah;
– da so nujni za izvedbo slovenskega projekta;
– da niso bili sofinancirani iz drugih javnih virov;
– da so v skladu z namenom in cilji slovenskega 

projekta.
DDV kot upravičen strošek
Slovenski partnerji, ki zaprošajo za (so)financiranje 

negospodarske dejavnosti lahko uveljavljajo DDV kot 
upravičen strošek, slovenski partnerji, ki zaprošajo za 
sofinanciranje gospodarske dejavnosti, pa DDV-ja kot 
upravičenega stroška ne morejo uveljavljati.

Financira se prijavljene, dokazane in plačane upra-
vičene stroške oziroma njihov del kolikor ministrstvo 
sofinancira gospodarsko dejavnost. Ministrstvo bo iz 

svojega proračuna v sprejetih slovenskih projektih sofi-
nanciralo zgolj slovenske partnerje.

Upravičenci svoje stroške dokazujejo:
– z izpisi upravičenih stroškov na slovenskem pro-

jektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti na 
slovenskem projektu;

– z letnimi vsebinskimi in finančnimi poročili o izva-
janju aktivnosti na slovenskem projektu, v skladu z vse-
binskim in finančnim načrtom aktivnosti za posamezno 
leto;

– z dokazili o nastanku in plačilu stroškov za posa-
mezne dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja;

– s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih in 
doseženih rezultatih.

Za potrebe poročanja morajo upravičenci ministr-
stvu kot prilogo finančnemu poročilu posredovati speci-
fikacijo vseh plačil in stroškov ter vsa dokazila o plačilih 
stroškov.

V posameznem pogodbenem obdobju se lahko 
upoštevajo le upravičeni stroški, ki so bili plačani v posa-
meznem obdobju. Pogodbena obdobja so vzorčno pred-
stavljena v vzorcu pogodbe, podrobneje pa se opredelijo 
v dejanski pogodbi, v odvisnosti od trajanja slovenskega 
projekta.

Če ministrstvo pri pregledu poročila ne najde ne-
posredne povezave med stroškom in slovenskim pro-
jektom lahko od prejemnika sredstev zahteva dodatna 
pojasnila ali izjavo, ki skupaj dokazujejo upravičenost 
stroška na slovenskem projektu. Če ministrstvo meni, 
da dodatna pojasnila ali izjava ne izkazujeta upraviče-
nosti stroška, lahko zmanjša zahtevek za izplačilo in 
o tem obvesti prejemnika ali zahteva vračilo že izplača-
nih sredstev po posameznih obdobjih poročanja skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na račun prejemnika do dneva vračila v prora-
čun Republike Slovenije.

6.3. Način (so)financiranja
Na podlagi izpisa upravičenih stroškov na sloven-

skem projektu za posamezno obdobje izvajanja ak-
tivnosti, bo prejemnik na osnovi zahtevka za izplačilo, 
odobrenega s strani skrbnika pogodbe na ministrstvu, 
prejel sredstva v višini izkazanih dejanskih stroškov 
v posameznem obdobju izvajanja aktivnosti na sloven-
skem projektu. V posameznem letu izvajanja aktivnosti 
upravičeni stroški na slovenskem projektu ne smejo pre-
segati letnega zneska določenega s pogodbo. Obdobja 
izvajanja aktivnosti na slovenskem projektu se določijo 
s pogodbo in praviloma trajajo 4 mesece.

Če bo izkazanih upravičenih letnih stroškov na slo-
venskem projektu manj, kot je predvidenih v nacional-
ni prijavi, se znesek sofinanciranja s strani ministrstva 
ustrezno zmanjša. Stranki to uredita s sklenitvijo aneksa 
k pogodbi.

Dodeljena sredstva so strogo namenska. Ministrstvo 
ima pravico nadzorovati izvedbo aktivnosti sofinancirane-
ga slovenskega projekta, prejemnik pa mu mora to omo-
gočiti. Prejemnik sredstev je dolžan ministrstvu omogočiti 
nadzor nad porabo dodeljenih sredstev tako, da je vsak 
čas možna kontrola realizacije izbranega slovenskega 
projekta ter vpogled v njegovo dokumentacijo v vsaki 
točki izvajanja aktivnosti izbranega slovenskega projekta.

Slovenski partnerji pri posameznem odobrenem 
projektu morajo po zaključku posameznega leta izva-
janja aktivnosti na projektu, na ministrstvo poslati Letno 
(vsebinsko in finančno) poročilo o izvajanju aktivnosti 
na projektu (Priloga 4, Obrazec P1 in P2), po zaključku 
projekta pa Končno poročilo o izvedenih aktivnostih in 
doseženih rezultatih. Predložitev končnega poročila je 
pogoj za zadnje izplačilo sredstev.
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7. Postopek razpisa
Razpis bo potekal trifazno. Koordinator medna-

rodnega predloga projekta je v imenu mednarodnega 
konzorcija zadolžen za oddajo mednarodne predprijave 
in prijave na mednarodni razpis. Vodja slovenskega pro-
jekta oziroma koordinator slovenskih partnerjev v med-
narodnem projektu, če je partnerjev več, je zadolžen 
za posredovanje nacionalne predprijave in prijave na 
nacionalni razpis.

– 1. faza – oddaja mednarodne in nacionalne pred-
prijave: preverjanje izpolnjevanja mednarodnih in naci-
onalnih formalnih pogojev, mednarodna strokovna pre-
soja upoštevajoč kriterije za predprijavo (http://www.
jpi-climate.eu/joint-actions/calltransnationalcollaborati-
veresearchprojects/evaluationcriteria);

– 2. faza – oddaja prijave na mednarodni razpis (v 
postopku mednarodne predprijave izbrani projekti): oce-
njevanje predlogov in izbor mednarodnih projektov za 
financiranje upoštevajoč kriterije za prijavo (http://www.
jpi-climate.eu/joint-actions/calltransnationalcollaborati-
veresearchprojects/evaluationcriteria);

– 3. faza – oddaja nacionalne prijave na povabilo 
prijaviteljem, izbranim za financiranje na mednarodnem 
razpisu.

7.1. Formalni pogoji za predprijavo in prijavo ter 
ocenjevalni kriteriji

Pri pripravi predprijave in prijave morajo slovenski 
partnerji, poleg skupnih mednarodnih pogojev razpisa, 
upoštevati tudi specifične pogoje nacionalnega razpisa.

Nacionalni formalni pogoji:
– na ministrstvo pravočasno posredovana nacional-

na predprijava (1. faza: Priloga 1) oziroma nacionalna 
prijava (3. faza: Priloga 2);

– upravičenost slovenskih partnerjev, ki se doka-
zuje s podpisano Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji 
(Obrazec NPP1) ter pravilno izpolnjenim in podpisanim 
Obrazcem za dodeljevanje državnih pomoči (Obrazec 
NPP2);

– primernost višine stroškov slovenskih partnerjev 
(tj. do 100.000,00 EUR za vse slovenske partnerje v po-
sameznem mednarodnem projektu);

– formalna popolnost nacionalne predprijave (1. 
faza) oziroma nacionalne prijave (3. faza).

Mednarodni formalni pogoji:
– mednarodna prijava mora biti izpolnjena v angle-

ščini z vsemi obveznimi prilogami in skladna z vsemi 
nacionalnimi formalnimi zahtevami;

– v prijavi mednarodnega projekta morajo z ve-
činskimi deleži sodelovati vsaj tri v razpisu sodelujoče 
države (tč. 3.1. predmetnega razpisa);

– vsak konzorcij, ki se prijavlja, mora določiti vodil-
nega koordinatorja projekta, ki je uradno odgovoren za 
komunikacijo s Tematsko programsko pisarno, vključno 
z oddajo mednarodne prijave;

– v konzorciju lahko sodelujejo tudi raziskovalci iz 
držav, ki niso sodelujoče države v razpisu, a na svoje 
stroške, pri čemer morajo dokumentirati svoj delež sred-
stev v prijavni dokumentaciji;

– financirane bodo konzorcijske raziskave v časov-
nem okviru 2–4 let, skladno z mednarodnim in nacio-
nalnim razpisom;

– mednarodne prijave morajo (v drugi fazi) vse-
bovati strategijo znanstvenega vpliva in diseminacije 
znanja, vključno s finančno konstrukcijo za diseminacijo 
raziskovalnih rezultatov ter prost dostop do le-teh.

Mednarodni formalni pogoji so podrobneje oprede-
ljeni na spletni strani: http://www.jpi-climate.eu/joint-ac-
tions/calltransnationalcollaborativeresearchprojects/eli-
gibilitycriteria.

Mednarodne formalne pogoje preverja Odbor med-
narodnega razpisa, nacionalne formalne pogoje pa Stro-
kovna komisija, ki jo imenuje minister za izobraževanje, 
znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: strokovna ko-
misija).

Mednarodni ocenjevalni kriteriji
– Mednarodne predprijave bodo ocenjene glede na:

– znanstveno odličnost;
– družbeno relevanco in vpliv;
– kakovost konzorcija.

– Mednarodne prijave bodo ocenjene glede na:
– znanstveno odličnost;
– družbeno relevanco in vpliv;
– kakovost konzorcija;
– načrt upravljanja projekta.

Mednarodni ocenjevalni kriteriji so podrobneje 
dostopni na spletni strani: http://www.jpi-climate.eu/jo-
int-actions/calltransnationalcollaborativeresearchprojec-
ts/evaluationcriteria.

Po navedenih kriterijih bodo ocenili mednaro-
dne predloge projektov v predprijavi panel strokovnja-
kov/ekspertov, v prijavi pa zunanji ocenjevalci in panel 
strokovnjakov/ekspertov. Na podlagi ocen in razpoložlji-
vih sredstev bo Odbor koordinatorjev programa izbral 
mednarodne projekte za financiranje. Koordinatorji med-
narodnih projektov bodo o (ne)izboru s strani Odbora 
koordinatorjev programa obveščeni predvidoma v juniju 
2014. Koordinatorji mednarodnih projektov so zadolženi, 
da obvestijo svoje partnerje o (ne)izboru.

Slovenski partnerji v mednarodnih projektih, ki bodo 
na mednarodnem razpisu izbrani za financiranje, bodo 
povabljeni k oddaji nacionalne prijave. Če je sloven-
skih partnerjev v izbranem mednarodnem projektu več, 
bo k oddaji nacionalne prijave povabljen koordinator 
slovenskega projekta. Izbrani prijavitelji bodo z mini-
strstvom lahko sklenili pogodbo, če bodo izpolnjevali 
vse nacionalne pogoje, ki so navedeni v točki 3.2 tega 
javnega razpisa, ter bodo oddali pravilno označene, 
formalno popolne in pravočasne nacionalne prijave na 
javni razpis.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem 
trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa.

7.2. Način prijave in razpisni roki
7.2.1. Mednarodna in nacionalna predprijava
Rok za mednarodno oddajo predprijave predloga 

projekta je 29. november 2013, do 12. ure, po srednje-
evropskem času. Mednarodno prijavo odda koordinator 
mednarodnega projekta v imenu celotnega konzorcija 
v elektronski obliki preko portala NordForsk Applicati-
on Portal, na spletnem naslovu: https://funding.nord-
forsk.org/nordforsk, po navodilih za oddajo predprijave.

Po oddaji mednarodne predprijave morajo sloven-
ski partnerji na ministrstvo posredovati Nacionalno pred-
prijavo (Obrazca NPP1 in NPP2 v Prilogi 1). Rok za 
oddajo nacionalne predprijave je 6. 12. 2013, do 12. ure. 
Obrazce, ki sestavljajo nacionalno predprijavo, mora iz-
polniti, podpisati in žigosati vodja slovenskega projekta, 
če je slovenskih partnerjev več pa koordinator sloven-
skega projekta zbere izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce vseh slovenskih partnerjev ter jih v elektronski 
obliki (skenirano v.pdf formatu) pošlje na elektronski 
naslov: gp.mizs@gov.si.

Slovenski prijavitelj oziroma vsi slovenski partnerji 
v mednarodnem projektu morajo izpolnjevati vse na-
cionalne pogoje, navedene v tč. 3.2 javnega razpisa. 
V primeru neizpolnjevanja nacionalnih pogojev, ministr-
stvo o tem obvesti Odbor koordinatorjev programa, ki 
odloča o uvrstitvi konzorcijev v drugo fazo izbora. Slo-
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vensko predprijavo se v tem primeru s sklepom ministra 
za izobraževanje, znanost in šport zavrne.

7.2.2. Mednarodna prijava
Mednarodne predprijave projektov bo ovrednotil 

Panel ekspertov skladno s kriteriji za predprijavo. Na 
podlagi ocen Panela ekspertov bo Odbor koordinator-
jev programa odločil, kateri konzorciji bodo povabljeni 
k oddaji mednarodne prijave.

Konzorciji, ki bodo v postopku mednarodnega vre-
dnotenja predprijav uspešni, bodo do 3. februarja 2014 
pozvani k oddaji mednarodne prijave projekta, z rokom 
za oddajo prijave do 28. marca, do 12. ure, po srednje-
evropskem času.

7.2.3. Nacionalna prijava
Vsak slovenski prijavitelj v mednarodnem razi-

skovalnem projektu, ki je bil izbran za financiranje na 
mednarodnem razpisu, se mora na povabilo ministrstva 
prijaviti na nacionalni razpis za dodelitev nacionalnih fi-
nančnih sredstev z nacionalno prijavo. V primeru, da je 
v izbranem mednarodnem raziskovalnem projektu več 
slovenskih partnerjev, se mora na povabilo ministrstva 
z nacionalno prijavo na predmetni razpis prijaviti koordi-
nator slovenskega projekta. Celotna razpisna dokumen-
tacija za nacionalno prijavo je v Prilogi 2 »Nacionalna 
prijava slovenskega dela projekta«.

Nacionalno prijavo mora prijavitelj oddati neposre-
dno ali poslati priporočeno po pošti na naslov: Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana. Prijava mora biti v zaprti ovojnici, na 
sprednji strani z oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni 
razpis – JPI Climate« ter z navedbo polnega naziva in 
naslova prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo prijave, 
ki bodo oddane neposredno v Glavno pisarno ministr-
stva ali poslane priporočeno po pošti najpozneje v roku 
8 dni od prejetja poziva vodji oziroma koordinatorju 
slovenskega projekta, če je partnerjev več. Prijave, ki 
ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno ozna-
čene, bodo zavržene s sklepom, ki ga izda minister za 
izobraževanje, znanost in šport, in neodprte vrnjene 
prijaviteljem.

Prijava se izdela v tiskani in elektronski obliki (zgo-
ščenka ali USB ključek), pri čemer se v primeru neskla-
dnosti podatkov v pisni in elektronski obliki šteje, da 
je za presojo odločilna elektronska oblika. Prijava se 
izdela v enem izvodu v slovenskem jeziku, razen kjer je 
navedeno drugače. Vloga se šteje za formalno popolno, 
če so bili z vlogo predloženi vsi zahtevani dokumenti in 
v celoti izpolnjeni.

7.2.4. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označe-

nih nacionalnih prijav bo predvidoma tretji delovni dan 
od izteka roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 
Ljub ljana. Datum odpiranja prijav bo objavljen na sple-
tnih straneh ministrstva (www.mizks.gov.si).

Odpiranje bo opravila strokovna komisija.
Na odpiranju strokovna komisija ugotavlja popol-

nost vlog glede na to, če so bili predloženi in izpolnjeni 
vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).

Strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile 
popolne, da jih dopolnijo. Prijavitelji bodo lahko vlogo 
dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. 
Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom 
za dopolnitev, se s sklepom, ki ga izda minister za izo-
braževanje, znanost in šport, zavrže.

V primeru neizpolnjevanja nacionalnih pogojev, mi-
nistrstvo o tem obvesti Odbor koordinatorjev programa, 
ki odloča o izboru mednarodnih projektov za financira-

nje. Slovensko prijavo se v tem primeru s sklepom mini-
stra za izobraževanje, znanost in šport zavrne.

O izboru slovenskih prejemnikov sredstev odloči 
minister, pristojen za znanost, s posamičnim sklepom 
o izbiri za vsakega slovenskega prijavitelja. Prejemniki 
sredstev bodo sklep predvidoma prejeli jeseni 2014, 
sočasno jih bo ministrstvo pozvalo k podpisu pogodbe. 
Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev 
sredstev. S sklepom bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki 
ne bodo izbrani.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz nacionalnega razpisa in jim razpisana sredstva neu-
pravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa 
o ne(izboru), zoper katerega bo vložena, oziroma ne 
bo zadržala podpisa pogodbe o financiranju projekta 
z izbranimi prijavitelji.

8. Spremljanje izvajanja projektov: nadziranje pro-
jektov in poročanje bo potekalo v skladu z nacionalnimi 
pravili v državah, ki bodo sodelovale pri sofinanciranju 
aktivnosti na posameznem projektu. Slovenski partner-
ji v odobrenem mednarodnem projektu bodo, skladno 
s pogodbo, sklenjeno z ministrstvom, o izvajanju ak-
tivnosti na mednarodnem projektu (Priloga 3), poročali 
o izvajanju aktivnosti na letni ravni. Osnova za sofi-
nanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev na projektu 
za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti bodo izpisi 
upravičenih stroškov na projektu za posamezno obdobje 
izvajanja aktivnosti, Letno vsebinsko in finančno poročilo 
o opravljenem delu (Priloga 4) ter Končno poročilo o iz-
vedenih aktivnostih in doseženih rezultatih.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Javni razpis v okviru skupne mednarodne pro-

gramske pobude Podnebje – JPI Climate;
– Priloga 1: Nacionalna predprijava slovenskega 

dela projekta;
– Priloga 2: Nacionalna prijava slovenskega dela 

projekta;
– Priloga 3: Osnutek pogodbe o financiranju;
– Priloga 4: Vsebinsko in finančno poročilo na pro-

jektu.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 

Javnih razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_raz-
pisi/javni_razpisi/.

10. dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 

so na voljo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport. Kontaktna oseba je Luka Živić (luka.zivic@gov.si).

Podatki o Skupni mednarodni programski pobudi 
Podnebje – JPI CLIMATE in Skupnem mednarodnem 
razpisu v okviru te iniciative so na voljo na spletni strani: 
http://www.jpi-climate.eu/joint-actions/introduction.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 6140-5/2013/3 Ob-4418/13

Na podlagi tretjega odstavka 104. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, št. 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) Ministr-
stvo za kulturo objavlja
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javni razpis
za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov  

na podlagi nacionalnega programa  
za jezikovno politiko (JR-NPJP2014)

1. Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmeta, področje in cilj razpisa
Predmeta razpisa sta:

1. jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev 
za poučevanje slovenskega jezika,

2. slovenščina za priseljenske otroke.
Vsebinska obrazložitev predmetov razpisa:

1. Jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev 
za poučevanje slovenskega jezika

Večina učiteljev slovenščine se v okviru formalnega 
izobraževanja še ni srečevala z jezikovnimi viri in orodji, 
poznavanje le-teh pa se je v zadnjih letih pokazalo za 
nujne kompetence pri poučevanju nasploh. Potrebno je 
izobraževanje na področju učiteljskih jezikovnih e-kom-
petenc, zlasti izobraževanje na področju uporabe jezi-
kovnih korpusov (splošnih, terminoloških, večjezičnih), 
različnih slovarjev, dostopnih na spletu, pregibnikov, čr-
kovalnikov, orodij za avtomatsko obdelavo jezikovnih 
podatkov ipd. Glavna ciljna skupina izobraževanj so 
učitelji slovenščine. Izobraževanje je smiselno povezati 
z učnim načrtom za slovenščino, zlasti v poglavjih glede 
jezikovne norme, posameznih besedilnih vrst in pripa-
dajočih jezikovnih sredstev, ter obstoječimi potrjenimi 
učbeniki.

Izbrani izvajalec izobraževanja se bo povezal s po-
sameznimi šolami in v dogovoru z njimi organiziral iz-
obraževanje v računalniških učilnicah. Izvajalec naj bi 
realiziral vsaj 30 izobraževalnih seminarjev po 8 šolskih 
ur na različnih šolah in ob tem pripravil učno gradivo, 
ki bo dostopno preko spleta (navodila udeležencem za 
lažje spremljanje seminarja).

2. Slovenščina za priseljenske otroke
Z migracijskimi procesi se tako v RS kot zunaj nje 

veča število zainteresiranih za učenje slovenščine kot 
drugega in tujega jezika, interes pa pogosto prerašča 
v potrebo, zlasti ko gre za dostop do znanja slovenščine 
za migrantske otroke ali izobraževanje izobraževalcev 
za te potrebe.

Otroci in mladi priseljenci, ki se vključujejo v slo-
venski vzgojno-izobraževalni sistem, se ob vključitvi 
v redni izobraževalni proces učijo slovenščino, ki pa 
zaenkrat nima natančno definiranega ne obsega ne 
oblike. V praksi poteka pouk slovenščine za otroke 
priseljence enkrat do dvakrat tedensko, vzporedno 
z rednim poukom. Smernice za uspešno jezikovno 
integracijo so sicer podane v dokumentu Strategija 
vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sis-
tem vzgoje in izobraževanja v RS (MŠŠ, 2007) in bi jih 
kazalo upoštevati pri prenovi normativov in standardov 
z namenom učinkovitega vključevanja teh skupin go-
vorcev; v tem okviru zlasti z uvedbo intenzivnih uvajal-
nih tečajev slovenščine.

Izbrani izvajalec izobraževanja se bo povezal s po-
sameznimi šolami in v dogovoru z njimi organiziral izo-
braževalne oblike za otroke priseljence. Izvajalec naj bi 
realiziral vsaj 2 izobraževalni obliki v skupnem številu 
najmanj 160 ur na različnih šolah.

Področje razpisa je izvajanje Resolucije o nacional-
nem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (Uradni 
list RS, št. 62/13).

Cilj razpisa je uresničevanje ukrepov iz nacionalne-
ga programa, in sicer iz poglavja 2.1.3.1 Slovenščina kot 

prvi jezik (v Republiki Sloveniji) ter poglavja 2.1.4 Slo-
venščina kot drugi in tuji jezik. Uresničevanje ukrepov bo 
prispevalo k posodabljanju didaktičnih pristopov k uče-
nju jezika in spodbujanju uvajanja inovativnih pristopov 
k poučevanju slovenščine ter izboljšanju kakovosti in 
povečanju dostopnosti učenja slovenščine kot drugega 
oziroma tujega jezika.

3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo tiste pravne osebe, ki so 

ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti, oprede-
ljene kot predmet tega razpisa. Ministrstvo si pridržuje 
pravico preveriti ustreznost registracije v podatkih javno-
pravne agencije AJPES.

Posamezen prijavitelj mora imeti izpolnjene vse 
pogodbene obveznosti do Ministrstva za kulturo ali nje-
govega proračunskega uporabnika.

En prijavitelj lahko odda vlogi za izvedbo obeh pred-
metov razpisa, vendar v dveh ločenih ovojnicah.

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za iz-

vedbo razpisa, je 28.000 evrov (18.000 evrov za projekt 
Jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev za pou-
čevanje slovenskega jezika in 10.000 evrov za projekt 
Slovenščina za priseljenske otroke).

Sredstva so predvidena na proračunski postavki 
131144 – izvajanje nacionalnega programa za jezikovno 
politiko v letu 2014.

5. Sestava vloge
Prijavitelj odda vlogo na elektronskem mediju (CD, 

DVD, USB-ključ …). V pisni obliki obvezno priloži pod-
pisane in žigosane obrazce 1, 2 in 3.

Vloga je popolna, če vsebuje vse v celoti pravilno 
izpolnjene obrazce in zahtevane priloge.

Predlagatelji formalno nepopolnih vlog, ki so jih 
sicer pravočasno oddali kot upravičene osebe, bodo 
pozvani, da jih dopolnijo v petih dneh od prejema poziva. 
Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot 
jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentaci-
ja, in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo 
štela za nepopolno in bo zavržena.

Sestava vloge:
1. Prijavni obrazec (obrazec 1),
2. Finančni načrt (obrazec 2),
3. Obvezne izjave prijavitelja (obrazec 3),
4. Obvezne priloge prijavitelja:

– dispozicija,
– strokovna usposobljenost nosilca in izvajalcev 

projekta,
– načrtovane posebne popularizacijske dejavnosti 

za predstavljanje rezultatov izvedenega projekta.
6. Ocenjevanje vlog
Vse popolne, pravočasne in upravičene vloge za 

projekte, ki jih ne bo zavrgla odpiralna komisija ministr-
stva, bo ocenila Strokovna komisija za slovenski jezik.

Merila so ovrednotena s točkami, tako da je pri 
posameznem merilu navedeno najvišje možno število 
prejetih točk, najvišji seštevek dosegljivih točk za pro-
jekt je 100.

Vloge se ocenjujejo z naslednjimi merili:
1. dispozicija (vsebina, cilj, metoda): do 51 točk,
2. predstavljena strokovna usposobljenost nosil-

ca in izvajalcev projekta: do 40 točk,
3. načrtovanje posebne popularizacijske dejav-

nosti za predstavljanje rezultatov izvedenega projekta: 
do 9 točk.

Posamezna merila so natančneje opredeljena 
v »Navodilih prijaviteljem« v poglavju III.

Za vsak predmet razpisa bo izbran po en ponudnik, 
in sicer tisti, ki bo v postopku izbire ovrednoten najvišje. 
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Dokončno odločitev o izboru ponudnika sprejme mini-
ster na podlagi predloga strokovne komisije.

7. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo 
sredstev je do 20. 11. 2014. Prijavitelj, ki mu bodo do-
deljena sredstva in bo z ministrstvom podpisal pogodbo, 
mora zahtevek za izplačilo oddati najpozneje do tega 
datuma.

8. Rok in naslov za oddajo vlog
Razpis se zaključi 13. 1. 2014.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 

oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog na 
pošti kot priporočena pošiljka ali najpozneje zadnji dan 
roka za oddajo vlog v vložišču ministrstva v času uradnih 
ur na naslovu Maistrova 10, Ljub ljana.

Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na pred-
nji strani označeni s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na 
JR Nacionalni program za jezikovno politiko 2014«. Na 
zadnji strani ovojnice je treba navesti popolni naslov 
prijavitelja.

Prispele vloge bo odpirala posebna komisija za 
odpiranje vlog. Vloge, ki ne bodo predložene oziroma 
priporočeno oddane na pošti v predvidenem roku, se 
bodo štele za prepozne. Ministrstvo bo iz nadaljnjega 
postopka izločilo vse prepozno oddane vloge in vloge, 
ki jih ni vložila upravičena oseba.

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji 
in merili razpisa.

9. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v 60 dneh 

od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelj lahko v 30 dneh od prejema odločbe o ne-

izbiri, ki jo na predlog komisije sprejme minister, vloži 
tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa 
pogodbe z izbranim prijaviteljem.

10. Razpisna dokumentacija in dodatne informa cije
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazce,
– navodila prijaviteljem in
– vzorec pogodbe.
Vsa dokumentacija, besedilo razpisa, obrazci ter 

navodila so objavljeni na spletni strani ministrstva, 
http.//www.mk.gov.si.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo po 
tel. 01/400-79-74, v času uradnih ur, ki so objavljene 
na spletni strani http://www.mk.gov.si, ali po elektron-
ski pošti, kontaktna oseba je Vojko Stopar: vojko.sto-
par@gov.si.

Ministrstvo za kulturo

Št. 5440-26/2013 Ob-4422/13

Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določ-
bah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi 
Uredbe (ES) 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 (ES) št. 1081/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, 
str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 
1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES 
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Ured-
be Sveta (ES) 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 na-
daljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni 
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 89/2007 
Odl.US: U-I-303/05-11, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – 
ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G, 47/13), 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – UPB2), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 
– ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/ (Uradni list 
RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 61/13, 82/13), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni 
list RS, št. 104/12, 61/13 – Rb2013 (62/13 – popr.)), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list 
RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o izvaja-
nju 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 
okvira 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, Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZ-
GK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) 
in sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, v vlogi organa upravljanja, o potrditvi instrumenta 
javni razpis za izbor operacij, z dne 27. 11. 2013, št. OP 
RČV 4/1/11-0-MIZŠ, Republika Slovenija, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za izbor operacij »Spodbujanje zaposlovanja 

iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in 
izobraževanja«

1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziro-
ma izvajalca javnega razpisa za izbor operacije (v nada-
ljevanju: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne 
za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
2.1. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-

ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti 
in spodbujanje socialne vključenosti«, 1. prednostne 
usmeritve: »Enake možnosti na trgu dela in krepitev 
socialne vključenosti«.

Z javnim razpisom se prispeva k ustvarjanju novih 
možnosti za dostop do zaposlitve predvsem mladim, 
iskalcem prve zaposlitve na področju vzgoje in izobra-
ževanja, ki kot ranljiva skupina na trgu dela potrebuje-
jo intenzivnejšo in celovitejšo podporo za integracijo, 
usposabljanje za samostojno opravljanje dela ter prido-
bivanje kompetenc in izkušenj za ohranitev zaposlitev 
oziroma nadaljnje zaposlovanje na področju vzgoje in 
izobraževanja.

Predmet javnega razpisa je spodbujanje zapo-
slovanja iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na 
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področju vzgoje in izobraževanja, ki iščejo prvo zapo-
slitev po pridobljeni stopnji in smeri njihove strokovne 
izobrazbe, kot jo predpisujeta Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 
– popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in Za-
kon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 
40/12 – ZUJF).

2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje zaposlova-

nja iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na področju 
vzgoje in izobraževanja preko načrtovanega, organizira-
nega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja, 
kjer se bo pripravnik po predpisanem programu seznanil 
z vsemi vsebinami dela, za katere se glede na svojo 
izobrazbo usposablja, ter se pripravil za samostojno 
opravljanje dela in na strokovni izpit.

2.3. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je zaposliti 51 pripravnikov na 

področju vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno 
zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja, in si-
cer za obdobje trajanja pripravništva, z namenom pri-
dobivanja in nadgrajevanja njihovih sposobnosti, znanj, 
veščin in spretnosti, ki jih nato razvijajo in poglabljajo 
skozi celotno obdobje nadaljnjega strokovnega razvoja, 
s ciljem, da opravijo pripravništvo in strokovni izpit, ki 
omogočata neposredno zaposlitev na področju vzgoje 
in izobraževanja.

V sklopu A se zaposli 9 pripravnikov v javnih vrtcih 
oziroma javnih vzgojno-izobraževalni zavodih z orga-
nizacijsko enoto vrtec na delovnem mestu pomočnika 
vzgojitelja za čas trajanja pripravništva 6 mesecev, brez 
možnosti podaljšanja.

V sklopu B se zaposli 42 pripravnikov v javnih 
vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim 
programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraže-
vanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 
domovih za učence, srednjih šolah in dijaških domovih 
na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok, učite-
lja, svetovalnega delavca, vzgojitelja in knjižničarja za 
čas trajanja pripravništva 10 mesecev, brez možnosti 
podaljšanja.

Izbrani prijavitelj lahko na pripravniškem mestu za-
posli pripravnika, ki izpolnjuje vse z zakonom in drugi-
mi predpisi določene izobrazbene pogoje za strokovne-
ga delavca v vrtcu ali šoli in ima manj kot šest mesecev 
delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja. 
Prijavitelj oziroma delodajalec pa ima ustreznega men-
torja za izbranega pripravnika.

Pripravniki bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas 
pripravništva z delodajalcem v skladu z zakonodajo, ki 
ureja delovna razmerja, za polni delovni čas, z začetkom 
opravljanja pripravništva 1. 2. 2014.

Kot nova zaposlitev ne šteje dopolnilno delo po 
147. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 21/13 – ZDR-1 (78/13 – popr.)).

Ciljna skupina javnega razpisa so iskalci zaposlitve 
na področju vzgoje in izobraževanja ki ustreza smeri in 
stopnji njihove strokovne izobrazbe, kot jo predpisuje 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja in Zakon o vrtcih, ter iščejo prvo zaposlitev kot 
strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju oziroma imajo 
manj kot šest mesecev delovnih izkušenj.

V okviru javnega razpisa bodo izbrani vzgojno-iz-
obraževalni zavodi, ki bodo zaposlili pripravnika na de-
lovnem mestu pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja pred-
šolskih otrok, učitelja, svetovalnega delavca, vzgojitelja 
ali knjižničarja.
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3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Pogoji za prijavo
Prijavitelji morajo za kandidiranje na javnem razpisu 

izpolnjevati naslednje pogoje: 

Pogoji Dokazila

1 je javni vrtec oziroma javni vzgojno-izobraževalni zavod 
z organizacijsko enoto vrtec, ki je vpisan v razvid kot 
izvajalec javnoveljavnih programov za predšolske otroke 
in prilagojenih programov za predšolske otroke, če poda 
prijavo za sklop A

Pogoji se bodo preverili v razvidu 
izvajalcev javnoveljavnih programov na 
področju vzgoje in izobraževanja, ki ga 
vodi ministrstvo.

2 je javni vrtec, osnovna šola, šola in zavod za vzgojo 
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami, srednja šola, dom za učence ali dijaški 
dom, ki je vpisan v razvid, kot izvajalec javnoveljavnih 
programov za predšolske otroke in prilagojenih programov 
za predšolske otroke, javnoveljavnih izobraževalnih 
programov, prilagojenih izobraževalnih programov, vzgojnih 
programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 
vzgoje in izobraževanja, vzgojnih programov domov za 
učence ali dijaških domov, če poda prijavo za sklop B

3 ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega 
ali lokalnega proračuna

Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

4 ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno 
s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega 
javnega razpisa

5 je finančno in poslovno zmožen izpeljati program

6 razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi 
zmogljivostmi za izvedbo projekta

7 ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju pogojev, ki je del 
prijave, poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, 
določene z zakonom

8 ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, taksativno 
naštetih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5)

9 mora pred prijavo v skladu z veljavno delovno pravno 
zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja 
objaviti prosto delovno mesto in opraviti izbirni postopek, 
pri čemer je v dokumentacijo o objavi prostega delovnega 
mesta potrebno vnesti razvezni pogoj, da se zaposlitev 
izvede le v primeru, da je delodajalec na predmetnem 
javnem razpisu izbran. Pogodba o zaposlitvi z izbranim 
pripravnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri 
prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem 
razpisu

– Prijavnica na razpis
– Dokazila o izobrazbi pripravnika
– Fotokopija potrdila visokošolskega 
zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo 
priloge k diplomi oziroma fotokopijo 
letnih spričeval zadnjih dveh letnikov 
izobraževanja za pridobitev ustrezne 
srednje strokovne izobrazbe

10 ima najmanj za polovični delovni čas zaposlenega 
strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za mentorja 
pripravniku skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja

– Prijavnica na razpis
– Fotokopija dokazila o izobrazbi mentorja
Pogoji se lahko dodatno preverijo 
v evidencah, ki jih vodi ministrstvo

Prijava na javni razpis mora biti skladna z name-
nom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt 
upoštevati časovni in finančni okvir tega razpisa. Posa-
mezni prijavitelj lahko na javni razpis poda eno prijavo 
z enim pripravnikom.

3.2. Pripravnik
Pripravnik je lahko oseba, ki izpolnjuje vse z zako-

nom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje 
za pripravnika v vrtcu ali šoli in išče prvo zaposlitev na 
področju vzgoje in izobraževanja oziroma ima manj kot 
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šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in 
izobraževanja.

3.3. Mentorstvo
Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed stro-

kovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pri-
pravnik usposabljal. Mentor mora imeti naziv svetnik ali 
svetovalec oziroma ima najmanj tri leta naziv mentor, ter 
je zaposlen najmanj za polovični delovni čas pri prijavi-
telju. Ravnatelj mentorja določi s sklepom.

Mentor, upoštevajoč čas trajanja pripravništva in 
zahtevnost dela, za katero se bo pripravnik usposabljal, 
pripravi program pripravništva, ki ga potrdi ravnatelj 
vzgojno-izobraževalnega zavoda, in opravlja druge na-
loge v skladu s 110. členom Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja.

Izpolnjevanje pogojev iz tega razpisa bodo prijavi-
telji potrdili s podpisano izjavo in drugimi dokazili, dolo-
čenimi z razpisom.

4. Merila za izbor upravičenca, ki izpolnjuje pogoje 
(navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od 
bolj k manj pomembnemu)

Formalno popolne prijave bo komisija za izvedbo 
javnega razpisa presodila po izločitvenih merilih ter po 
merilih za ocenjevanje prijav.

4.1. Izločitvena merila
Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno 

kot NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa 
prijavo izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje 
prijav.

Prijavitelj je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je vpisan v razvid kot izvajalec 
javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja, v katerem bo pripravnik opravljal 
pripravništvo.

DA                   NE
(izločitveno merilo)

Prijavitelj ima izbranega kandidata za pripravnika, ki izpolnjuje z zakonom in 
drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za strokovnega delavca na delovnem 
mestu, na katerem predvideni mentor pri prijavitelju opravlja vzgojno-izobraževalno 
delo.

DA                   NE
(izločitveno merilo)

Prijavitelj ima zaposlenega strokovnega delavca, ki izpolnjuje z zakonom  
in drugimi predpisi določene pogoje za mentorja izbranemu kandidatu  
za pripravnika.

DA                   NE
(izločitveno merilo)

4.2. Merila za ocenjevanje prijav
Postopek ocenjevanja posameznih prijav v sklopu 

A in sklopu B, bo izveden po naslednjih merilih:

Merilo Vrednotenje Točke Največje možno 
število točk

1. Umeščenost po stopnji brezposelnosti

Stalno ali začasno prebivališče kandidata 
za pripravnika glede na območje stopnje 
registrirane brezposelnosti1

A občine, ki se uvrščajo 
v območje, ki ima stopnjo 
brezposelnosti 14,1 % ali več

15

15B občine, ki se uvrščajo v območje, 
ki ima stopnjo brezposelnosti 
od 12,1 % do 14,0 %

10

C občine, ki se uvrščajo v območje, 
ki ima stopnjo brezposelnosti 
od 10,6 % do 12,0 %

5

Sedež prijavitelja glede na območje 
stopnje registrirane brezposelnosti2

A občine, ki se uvrščajo 
v območje, ki ima stopnjo 
brezposelnosti 14,1 % ali več

15

15B občine, ki se uvrščajo v območje, 
ki ima stopnjo brezposelnosti 
od 12,1 % do 14,0 %

10

C občine, ki se uvrščajo v območje, 
ki ima stopnjo brezposelnosti 
od 10,6 % do 12,0 %

5
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Merilo Vrednotenje Točke Največje možno 
število točk

2. Mentor pripravniku
Prenos znanj in izkušenj starejših 
strokovnih delavcev v oblikah 
mentorskega dela

A Mentor je star 58 let ali več 10

10B Mentor je mlajši od 58 let 0

Izkušenost mentorja glede na pridobljeni 
naziv v vzgoji in izobraževanju

A svetnik 10
10B svetovalec 5

C mentor 0
Največje možno število točk – Skupaj 50

1 Na podlagi Sklepa o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2010 (Uradni list RS, 
št. 70/10).

2 Na podlagi Sklepa o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2010 (Uradni list RS, 
št. 70/10).

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje 
možno skupno število točk je 50.

Če bo za opravljanje pripravništva v sklopu A pri-
spelo več prijav, kot je razpisanih mest, bodo imeli pred-
nost pri izberi prijavitelji, ki bodo na podlagi objavljenih 
meril dosegli večje število točk in bodo po prednostnem 
vrstnem redu uvrščeni na prvih 9 mest.

Če bo za opravljanje pripravništva v sklopu B pri-
spelo več prijav, kot je razpisanih mest, bodo imeli pred-
nost pri izbiri prijavitelji, ki bodo na podlagi objavljenih 
meril dosegli večje število točk in bodo po prednostnem 
vrstnem redu uvrščeni na prvih 42 mest.

V primeru, da bi imelo več prijaviteljev enako sku-
pno število točk, ki bi se uvrstili na zadnje mesto, ki še 
omogoča zaposlitev pripravnika, bo kot dodatni kriterij 
upoštevana:

– v sklopu A – povprečna ocena zadnjih dveh letni-
kov izobraževanja za pridobitev ustrezne srednje stro-
kovne izobrazbe,

– v sklopu B – povprečna ocena vseh opravljenih 
izpitov (ne pa diplome oziroma magistrskega dela) 
v študijskem programu, evidentiranih v priloženem po-
trdilu3.

3 Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih 
izpitov v študijskem programu, s katerim kandidat 
izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene 
izobrazbene pogoje za pripravnika. 

Če izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom 
o izbiri, ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, razpisna 
komisija predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki je nasle-
dnji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša 699.993,00 EUR po posameznih 
proračunskih letih:

– Za proračunsko leto 2013: 1.000,00 EUR, od 
tega:

– 850,00 EUR s PP 130169 Spodbujanje zapo-
slovanja iskalcev prve zaposlitve na področju VIZ – ESS 
– 07-13 – EU in konto 4133 (85,00 %) in

– 150,00 EUR s PP 130170 Spodbujanje zapo-
slovanja iskalcev prve zaposlitve na področju VIZ – ESS 
– 07-13 – slovenska udeležba in konto 4133 (15,00 %),

– Za proračunsko leto 2014: 0,00 EUR, od tega:
– 0,00 EUR s PP 130169 Spodbujanje zaposlo-

vanja iskalcev prve zaposlitve na področju VIZ – ESS 
– 07-13 – EU in konto 4133 (85,00 %) in
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– 0,00 EUR s PP 130170 Spodbujanje zaposlo-
vanja iskalcev prve zaposlitve na področju VIZ – ESS 
– 07-13 – slovenska udeležba in konto 4133 (15,00 %),

– Za proračunsko leto 2015: 698.993,00 EUR, od 
tega:

– 594.144,05 EUR s PP 130169 Spodbujanje 
zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju 
VIZ – ESS – 07-13 – EU in konto 4133 (85,00 %) in 
104.848,95 EUR s PP 130170 Spodbujanje zaposlo-
vanja iskalcev prve zaposlitve na področju VIZ – ESS 
– 07-13 – slovenska udeležba in konto 4133 (15,00 %),

Za proračunska leta 2013, 2014 in 2015 je po tem 
javnem razpisu skupno namenjenih 699.993,00 EUR, 
pri čemer se predvideva sprememba dinamike sofinan-
ciranja, tako da bo vrednost sofinanciranja za proračun-
sko leto 2013 predvidoma 0 EUR, v proračunskem letu 
2014 predvidoma v višini 636.161,40 EUR in za prora-
čunsko leto 2015 predvidoma v višini 63.831,60 EUR, 
kar je vezano na predhodno sprejet proračun Republike 
Slovenije za leto 2014. Dokončna dinamika sofinan-
ciranja po proračunskih letih bo ustrezno opredeljena 
v pogodbi o sofinanciranju med ministrstvom in upra-
vičencem.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-
ložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbra-
nim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinan-
ciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
ministrstva, se šteje, da odstopa od prijave.

Ministrstvo si prav tako pridržuje pravico, da pred-
metni javni razpis do izdaje sklepov o (ne)izboru kadar-
koli prekliče.

6. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje za-

poslovanja iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje 
in izobraževanja«,

– Obrazec za oddajo prijave
– Prijavnica na razpis
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Ocenjevalni list
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport za izvajanje operacij ESS
– Priloga 1: Obrazec o stroških dela
– Priloga 3: Poročilo o opravljanju dela – časov-

nica
– Priloga 4: Katalog upravičenih stroškov in na-

vedba potrebnih dokazil
– Priloga 9: Informiranje in obveščanje javnosti

– Navodila za uporabo modula za vnos podatkov 
– MVP (ISARR).

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce ter dokazila:

– Prijavnica na razpis
– Fotokopija dokazila o izobrazbi pripravnika (diplo-

ma ali spričevalo)
– Fotokopija potrdila visokošolskega zavoda 

o opravljenih izpitih ali priloge k diplomi za pripravnika, 
če prijavitelj poda prijavo za sklop B

– Fotokopija letnih spričeval zadnjih dveh letnikov 
izobraževanja za pridobitev ustrezne srednje strokovne 
izobrazbe za pripravnika, če prijavitelj poda prijavo za 
sklop A

– Fotokopija dokazila o izobrazbi mentorja.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-

deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo le upra-
vičene stroške, nastale od sklenitve pogodbe o so-
financiranju do 31. 12. 2014. Obdobje upravičenosti 

izdatkov je od dne sklenitve pogodbe o sofinanciranju 
do 31. 1. 2015.

8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 85,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 15,00 %.

9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih 
javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.

10. Upravičeni stroški in način financiranja
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so 

plače (z davki in prispevki), ki zajemajo strošek plače 
pripravnika in druga povračila stroškov dela za priprav-
nika, dodatek za mentorstvo in strošek preventivnega 
zdravstvenega pregleda, pri čemer najvišji znesek upra-
vičenega stroška znaša:

– v sklopu A:
– 1.142,16 EUR/mesec
– 6.853,00 EUR/6 mesecev;

– v sklopu B:
– 1.519,80 EUR/mesec
– 15.198,00 EUR/10 mesecev.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in doka-
zila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena 
v razpisni dokumentaciji in Navodilih organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna 
na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodi-
la-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013).

11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja jav-
no naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sred-
stev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor 
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.

12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. čle-
nom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravlja-
nja: upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju 
javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES 
in Navodila organa upravljanja za informiranje in ob-
veščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na: 
http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-iz-
vajanje-kohezijske-politike-2007-2013).

13. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno fi-
nanciranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, 
ni predvideno.

14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji

Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo 
o operaciji najmanj do 31. 12. 2020.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po 
stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad 
namensko porabo sredstev.

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, 
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slo-
venije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v 
nadaljevanju: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost 
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in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane opera-
cije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec 
bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno 
obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi ne-
najavljena kontrola na kraju samem.

16. Zagotavljanje enakih možnosti: upravičenec bo 
moral zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsa-
kršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo 
vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega 
razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje 
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 
1083/2006/ES.

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja prijave pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje 
financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem 
dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo 
obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operaci-
je, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja 
operacije.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom 
Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz prijav, ki jih 
komisija odpre, so informacije javnega značaja razen 
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslov-
ne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ura-
dni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, v na-
daljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne 
smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslov-
na skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek 
ali na del prijave, ne more pa se nanašati na celotno 
prijavo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen 
podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija 
javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži 
takšnih podatkov v prijavi, bo ministrstvo lahko do-
mnevalo, da prijava po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

18. Zahteve glede spremljanja prihodkov operaci-
je: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju 
operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih 
prihodkov znižati upravičene stroške.

19. Zahteve glede spremljanja podatkov o udele-
žencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: 
upravičenec bo moral spremljati podatke o udeležencih 
v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 
1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za spre-
mljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES) o izva-
janju Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013.

20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno.

21. Način in rok za predložitev prijav za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo prijav je 2. 1. 2014, do 12. ure. 
Prijave z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, 
opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – 
prijava na Javni razpis za izbor operacij Spodbujanje 
zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju vzgo-
je in izobraževanja«, ki je del razpisne dokumentacije, 
prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Ovojnica mora biti zaprta tako, da je možno preve-
riti, da je zaprta tako, kot je bila predana.

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo 
najkasneje do 2. 1. 2014, do 12. ure, ne glede na način 
dostave, prispele v vložišče Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 
Ljub ljana.

Neustrezno označene, neustrezno zaprte in ne-
pravočasno prispele prijave se ne bodo obravnavale in 
bodo s sklepom zavržene.

22. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Odpiranje prijav predvidoma ne bo javno in bo izve-
deno v roku 8 dni od izteka roka za dostavo prijav v pro-
storih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
Ljub ljana, Masarykova 16.

Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki 
jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport 
bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala tiste 
prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih dopolnijo. 
Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v skladu s pozivom 
ne bodo dopolnili, bodo zavržene.

23. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega 
razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka 
roka za oddajo prijav.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupra-
vičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od 
prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

24. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu mini-
strstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_raz-
pisi/javni_razpisi/ (rubrika Javne objave in razpisi / Javni 
razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Vlasto 
Šemrov (tel. 01/400-52-30) ali pišete na elektronski na-
slov vlasta.semrov@gov.si.

25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stro-
ške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel 
oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financira-
nja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo 
ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške 
operacije tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu 
bila odobrena, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe 
o sofinanciranju in zahteva od upravičenca vrnitev vseh 
prejetih sredstev s pripadajočimi obrestmi od dneva 
nakazila do dneva vračila. V primeru zamude pri vračilu 
sredstev se obračunajo zakonite zamudne obresti od 
prvega dne zamude obveznosti vračila do dneva vračila.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5100-17/2013-1 Ob-4407/13

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 
45/12 in 96/12; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o po-
stopkih) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 
57/12 – ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med 
Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slo-
venije in Ministrstvom za znanost in tehnološko politiko 
Ruske federacije o znanstvenem in tehnološkem sode-
lovanju (Uradni list RS, št. 10/95, MP 2/95) in Zakona 
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o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem 
sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnolo-
gijo Republike Slovenije in Državnim komitejem Ruske 
federacije za visoko šolstvo (Uradni list RS, št. 14/95, 
MP 4/95), Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo  
in Rusko federacijo v letih 2014–2015

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje med-

sebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki 
izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v na-
daljevanju: bilateralne projekte) v letih 2014–2015 na 
vseh znanstvenih področjih.

Bilateralni projekti trajajo dve leti.
Na ruski strani ni javnega razpisa, zato se ruske 

raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne 
stroške, sodelujoče ruske raziskovalce na projektu pa 
prijavi samo slovenski prijavitelj.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in 

razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v re-
gister zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;

– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raz-
iskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter;

– izvajajo s strani agencije (so)financirane progra-
me dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije 
financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega 
ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednaro-
dne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih progra-
mih Evropske unije na področju raziskav in tehnolo-
škega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja 
raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Rusko fede-
racijio, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in 
število gostovanj vrhunskih ruskih raziskovalcev v Slo-
veniji, ter povečati število prijav slovenskih in ruskih razi-
skovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije 
na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa so 

določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Pra-
vilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) in Metodologiji ocenje-
vanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-1 z dne 25. 11. 
2013. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne 
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora 
izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega pro-
jekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje pro-
jekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko 
vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obra-
zec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2013, objavljen na 
spletni strani agencije in ga do 20. 1. 2014, do 12. ure, 

oddajo po elektronski pošti na naslov: vpetost-pro-
gram-2013-D@arrs.si.

Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni 
razpis za raziskovalne programe – podatki za vpetost« 
mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ble-
iweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, ravno tako do 20. 1. 
2014, do 12. ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh 
obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član 
še ni vključen v programsko skupino.

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripra-

vi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri 
čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po 
Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu 2013, 
poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje, 
št. 6319-1/2013-2 z dne 18. 3. 2013.

Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izboru 
prijav za sofinanciranje, ki ga direktor predloži Znan-
stvenemu svetu. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje 
sprejme na predlog Znanstvenega sveta agencije di-
rektor agencije.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financira-
nje projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v celotni razpisni dobi 2014–2015 znaša okvirno 
130.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2014–2015 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj eko-

nomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za 
slovenske raziskovalce ob obiskih v Ruski federaciji;

– stroške bivanja za ruske raziskovalce ob obiskih 
v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov 
izven Ljub ljane oziroma Maribora ali v primeru zasede-
nosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške 
bivanja v hotelu do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih 
pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;

– dnevnice za ruske raziskovalce ob obiskih v Slo-
veniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o vi-
šini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohod-
kov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list 
RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), tj. 
21,39 EUR;

– dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih 
v Ruski federaciji do višine določene v veljavni uredbi 
(Uredba o višini povračil stroškov za službena potova-
nja v tujino (Uradni list RS, št. 16/07, 30/09 ter 51/12), 
tj. 64,00 EUR za Moskvo in St. Peterburg ter 32,00 EUR 
za ostalo Rusijo.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ruskim 
raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali 
dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu 
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po 
uredbi za čas trajanja obiska.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 
2014 do 31. decembra 2015.

9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elek-

tronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Pri-

javno vlogo na obrazcu ARRS-BI-RU-JR-Prijava/2013 
na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popol-
na, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma 
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(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavi-
telj-raziskovalec).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se 
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane 
ter oddane na spletni portal do 20. 1. 2014, do 12. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo 
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobre-
menjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec 

nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni 
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci 
(obrazec ARRS-BI-RU-JR-Prijava/2013) in odda v pisni 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom 
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavite-
lja-raziskovalca in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, mora-
ta biti vsebinsko enaki.

(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za 
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 
2014–2015« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, 
na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS 
eObrazci do 20. 1. 2014, do 12. ure, in v papirni obliki 
prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije do 20. 1. 2014, do 
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane 
priporočeno po pošti iz Slovenije do 20. 1. 2014 (poštni 
žig).

9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana 

na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) 
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta jav-
ni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s Pravilnikom o postopkih.

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
neodprte vrnjene prijaviteljem.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 23. 1. 2014, ob 10. uri, v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji predvidoma obveščeni v februarju 2014.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni 
strani agencije, www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po 
tel. 01/400-59-69, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na 
e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 014-4/13-4/4 Ob-4377/13

Občina Kamnik objavlja na podlagi prvega od-
stavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZpacP, 23/08, 
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 
– ZZDej) in 10. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list 
RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12)

javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije  

za opravljanje javne službe na področju  
osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Kamnik

1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik.

2. Predmet koncesije: predmet javnega razpisa je 
podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne 
službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti 
v občini:

– 1 koncesija na področju splošne medicine.
3. Obseg razpisane koncesije: 0,70 programa splo-

šne medicine na lokaciji Neveljska pot 26, 1240 Kamnik 
(Dom starejših občanov Kamnik).

4. Predviden začetek in čas trajanja koncesije: kon-
cesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za 
čas 10 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati 
v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 me-
secev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), 
v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo.

5. Krajevno območje za katerega se razpisuje kon-
cesija: Dom starejših občanov Kamnik.

6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: za 
izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora 
vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih 
določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa 
koncedent.

7. Dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev: so 
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

8. Merila za vrednotenje vlog:
– delovna doba nosilca dejavnosti: največ 10 točk;
– pričetek z delom: največ 10 točk;
– dodatna funkcionalna znanja: največ 10 točk.
9. Rok prijave na javni razpis: vloge morajo biti na-

slovljene na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 
Kamnik (v nadaljevanju: občina). Šteje se, da so vloge 
prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s pri-
poročeno pošiljko najkasneje do 3. 1. 2014, do 24. ure, 
ali oddane v delovnem času neposredno v Sprejemni 
pisarni občine, soba 1, Glavni trg 24, 1240 Kamnik do 
3. 1. 2014.

10. Potek izbire med ponudbami: razpisna komisija, 
ki jo imenuje župan občine, bo ocenjevala le pravoča-
sne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim 
pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne do-
kumentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojne-
mu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj 
in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena 
z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne 
vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri od-
daji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, 
bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo. Dopolnje-
vanje vlog ni možno. V primeru, da razpisna komisija 
oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev 
koncesije ali da program za razpisano koncesijo ni na 
razpolago, se koncesije ne podeli.

11. Dodatne informacije: Katja Vegel, 
tel. 01/831-81-42). Razpisna dokumentacija in podrob-
nejša navodila za izpolnjevanje so na voljo na spletnih 
straneh Občine Kamnik (www.kamnik.si).

Občina Kamnik

Št. 30/2013 Ob-4380/13

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na pod-
lagi Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 
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75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13) objavlja

javni razpis
za oddajo nepremičnin v najem  

z javnim zbiranjem ponudb
I. Lastnica: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 

Velenje.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb za oddajo ne-

premičnin v najem
Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje ne-

premičnine na območju Ceste Simona Blatnika v k.o. 
Velenje:

Št. Parcela K.o. Površina v m2

1 1731/2 964 Velenje 89
2 1731/3 964 Velenje 193
3 1651 964 Velenje 467
4 1715/2 964 Velenje 291
5 1730/9 964 Velenje 87

SKUPAJ 1.127

Izhodiščna letna najemnina za celotno površino 
najema, v izmeri 1.127 m2, znaša 13.560,00 €, oziro-
ma 12,03 €/m2.

Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in 
vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani 
Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni 
obliki pa pri Lipnik Bojanu, v Uradu za urejanje prostora, 
I. nadstropje.

III. Pogoji najema
1. Nepremičnine, ki so predmet najema, se oddaja-

jo kot celota, v obsegu 1.127 m2 na območju Ceste Si-
mona Blatnika. Vsa zemljišča, ki so predmet najema, so 
v lasti najemodajalca. Zemljišče se bo oddalo v najem 
za čas treh let, z možnostjo podaljšanja.

2. Najemnik mora skleniti pogodbo v roku 15 dni 
od prejema obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se 
šteje, da je od najema odstopil.

3. Najemnik bo plačeval najemnino v roku 8 dni po 
izstavitvi računa, ki ga bo najemodajalec izstavljal naje-
mniku mesečno. Plačilo najemnine v določenem roku je 
bistvena sestavina najemne pogodbe.

4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo 
izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo 
najemnino za m2 zemljišča. Višina najemnine je edino 
merilo za ocenjevanje ponudb.

5. Najemnik mora izpolnjevati vse pogoje, predpi-
sane v točki IV – Pogoji sodelovanja.

IV. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fi-

zične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani 
Republike Slovenije ali druge države članice Evrop-
ske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evrop-
ske unije. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom 
iz AJPES, ki si ga pridobi najemodajalec. Državljan-
stvo fizične osebe oziroma samostojnega podjetnika 
posameznika se izkazuje s potrdilom o državljanstvu 
 oziroma kopijo osebnega dokumenta iz katerega je 
razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna 
izkaznica).

2. Ponudnik lahko odda ponudbo le za najem vseh 
nepremičnin.

3. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki v za-
dnjih šestih mesecih niso imeli blokade TRR več kot 
5 dni (tuja pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki jih 
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne instituci-

jam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske prav-
ne 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).

V. Ponudba
Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponu-

dnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1);
2. Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 

blokade TRR več kot pet dni (tuja pravna oseba mora 
priložiti potrdilo, ki jih izdajo institucije v njegovi državi 
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila 
za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne 
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju ali 
na upravni enoti, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni 
imel blokade TRR);

3. Fizična oseba oziroma samostojni podjetnik do-
kazilo o državljanstvu;

4. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu 
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2);

5. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izho-
diščne najemnine, na obrazcu Ponudba (priloga št. 3);

6. Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe, 
parafirana vsaka stran (priloga št. 4);

7. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 
90 dni od dneva odpiranja ponudb (priloga št. 5);

8. Potrdila in dokazila ne smejo biti starejša od 
30 dni pred dnevom, ko je ponudnik oddal ponudbo.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če je predlo-
žena najemodajalcu najkasneje do ponedeljka, 23. 12. 
2013, do 13. ure, na naslov Mestne občine Velenje, Titov 
trg 1, 3320 Velenje. Ponudnik predloži ponudbo v za-
pečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju mo-
žno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na 
ovojnici mora biti vidno označen naslov najemodajalca 
in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Najem 
nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov 
in žig ponudnika. Najemodajalec bo upošteval le pravo-
časne in pravilne ponudbe.

Javno odpiranje prispelih ponudb bo v torek, 24. 12. 
2013, ob 9. uri, v sejni sobi št. 107.1/I, Titov trg 1, Ve-
lenje.

VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila ko-

misija in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni 
po odpiranju ponudb.

2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo 
izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo 
najemnino.

3. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb 
ni zavezan k sklenitvi pogodbe o najemu nepremičnin 
in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.

Vse dodatne informacije ali pojasnila lahko ponu-
dniki dobijo pri Bojanu Lipniku, na tel. 03/896-16-70, ali 
pri Tjaši Zupančič, na tel. 03/896-18-52, ali pa vprašanje 
pošljejo na elektronski naslov: bojan.lipnik@velenje.si 
ali tjasa. zupancic@velenje.si.

Mestna občina Velenje

Št. 039-1/2013 Ob-4396/13

Na podlagi 5. in 6. člena Pravilnika o postopku za 
izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov in 
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško 
(Uradni list RS, št. 97/11), Občina Krško objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  
na področju kulture, ki jih bo v letu 2014 

sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kr-

ško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti 

na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju 
glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literar-
ne, likovne, fotografske, filmske, video, spletne, multi-
medialne dejavnosti, založniške (knjige, zgoščenke …), 
varstva nematerialne kulturne dediščine ter oblikovanja 
arhitekture in krajinske arhitekture.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo:
– zavodi, ki delujejo na področju kulture v občini 

in imajo reference za kakovostno izvedbo programa 
oziroma projekta, katerih ustanoviteljica ni lokalna sku-
pnost ali država, in ZKD Krško, za izvedbo kulturnih 
programov in projektov v občini in za knjižno-založniško 
dejavnost,

– društva, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, za 
izvedbo letnih kulturnih programov oziroma projektov, 
nakup in vzdrževanje opreme ter brezplačno uporabo 
velike dvorane Kulturnega doma Krško ali atrija gradu 
Rajhenburg,

– posamezniki, ki imajo status samostojnega 
ustvarjalca na področju kulture in imajo stalno bivališče 
v Občini Krško, za avtorske projekte.

Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo 
še naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– resorno ne spadajo na druga področja (šolstvo, 

šport, znanost, mladi, gospodarstvo …),
– nimajo neizpolnjenih, zapadlih oziroma neporav-

nanih obveznosti do Občine Krško.
Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi veljavni 

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska 

vrednost razpisa za področje kulture za leto 2014 je 
76.930,40 EUR.

5. Merila za izbor programov in projektov
A/Merila za izbor in vrednotenje projektov zavodov 

in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki delu-
jejo na območju Občine Krško:

– kakovost projekta,
– prepoznavnost,
– reference,
– realizacija pogodbenih obveznosti do Občine Kr-

ško v preteklem letu,
– potencialni uporabniki (udeleženci) projekta/ciljne 

skupine,
– ustrezna, pregledna in jasna finančna konstruk-

cija,
– neprofitnost,
– nivo projekta,
– predvidena dostopnost projekta javnosti v Občini 

Krško.
B/Merila za izbor programov letnih programov kul-

turnih društev v Občini Krško
Strokovna komisija bo letne programe kulturnih dru-

štev predhodno izbrala po merilih iz sklopa.
A/Pogoj za uvrstitev letnega programa kulturnega 

društva v nadaljnjo obravnavo je 55 točk.

Merila za izbor programov letnih programov kul-
turnih društev v Občini Krško sestojijo iz 1.) posebnih 
meril po področjih dejavnosti in 2.) dodatnih meril, ki so 
skupna vsem področjem dejavnosti.

Posebna merila se nanašajo na realizacijo pro-
gramov kulturnih društev v preteklem letu. Pri tem se 
upošteva: delež novega programa, število samostojnih 
nastopov in drugih priložnostnih nastopov, udeležba 
na različnih tekmovanjih, dosežena ravne strokovnega 
spremljanja, sodelovanje na različnih srečanjih in akci-
jah drugih organizatorjev.

Dodatna merila pa se nanašajo na kakovost prija-
vljenega programa, obletnico delovanja in dodatek za 
status društva, ki deluje v javnem interesu, in dodatek 
za sodelovanje več društev v skupni organizaciji kul-
turnih aktivnosti.

C/Merila za izbor in vrednotenje projektov sofinan-
ciranja in vzdrževanja opreme kulturnih društev:

1. Upravičenost/nujnost.
2. Realna, pregledna in jasna finančna konstruk-

cija.
3. Kontinuiteta delovanja.
D/Merila za brezplačno uporabo velike dvorane 

Kulturnega doma Krško ali atrija gradu Rajhenburg:
1. Kakovost prireditve.
2. Reference prijavitelja.
3. Kontinuiteta uporabe velike dvorane Kulturnega 

doma Krško ali atrija gradu Rajhenburg.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami (vsi 
prijavitelji),

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prija-
vitelji),

– kopija odločbe o statusu (samostojni ustvarjalci 
v kulturi) oziroma kopija statuta (društva, zavodi).

Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati 
upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe 
osebno ali njihovi pooblaščenci.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 
morajo biti porabljena v letu 2014.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: 
prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po 
pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta 
krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 10. januarja 
2014. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni 
pisarni Občine Krško. Posamezna prijava na javni raz-
pis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu 
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). 
Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upošteva-
la. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Ne odpiraj – prijava na razpis za kulturne programe 
in projekte 2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden 
naslov prijavitelja.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
Odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 15. 1. 
2014, ob 17. uri, v sejni sobi »D« Občine Krško. Od-
piranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo 
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci 
s pisnim pooblastilom. V primeru nepopolno izpolnje-
nih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija 
v osmih dneh od odpiranja prijav prijavitelja pozvala, da 
dopolni prijavo v roku 5 dni. V primeru, da je prijavitelj 
v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.
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10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma od-
piranja prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila 
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, 
zagotovljenih v proračunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na 
Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško.

12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zor-
ko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si, 
v času uradnih dni, od 8. do 10. ure, kulturnim dru-
štvom pa tudi Sonja Levičar, tel. 07/488-16-50, e-mail: 
oi.krsko@jskd.si.

13. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev 
novosti bo 11. 12. 2013, ob 17. uri, v sejni sobi »A« 
Občine Krško.

Občina Krško

Št. 039-1/2013 Ob-4397/13

Na podlagi 4. in 5. člena Pravilnika o zagotavljanju 
sredstev za ohranjanje in vzdrževanje premične in ne-
premične kulturne dediščine na območju Občine Krško 
(Uradni list RS, št. 97/11) Občina Krško objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov ohranjanja  

in vzdrževanja premične in nepremične kulturne 
dediščine v Občini Krško v letu 2014

1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kr-
ško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

2. Predmet javnega razpisa je ohranjanje in vzdrže-
vanje nepremične kulturne dediščine na območju Obči-
ne Krško. Mednje sodijo:

– kulturni spomeniki državnega in lokalnega pome-
na, ki so razglašeni z odloki o razglasitvi kulturnih spo-
menikov lokalnega pomena na območju Občine Krško,

– nepremična dediščina (enote, vpisane v Register 
nepremične kulturne dediščine),

– premična dediščina (spomenik), ki je del registri-
rane nepremične kulturne dediščine.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis: na razpis se lahko prijavijo: zemljiško knjižni 
lastniki, posestniki ali upravljavci kulturne dediščine, ki 
ima status spomenika ali pa je vpisana v zbirni register 
dediščine pod naslednjimi pogoji:

– enota je razglašena za kulturni spomenik držav-
nega ali lokalnega pomena na območju Občine Krško 
oziroma je ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je 
vpisana v Register kulturne dediščine),

– posegi, za katere so dodeljena sredstva po tem 
pravilniku, morajo biti izvedeni do konca meseca novem-
bra tekočega leta,

– predlagatelj mora imeti zagotovljeno finančno 
konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta,

– predlagatelj mora pridobiti ustrezno dovoljenje 
za poseg, kolikor je to potrebno, v skladu z Zakonom 
o graditvi objektov,

– predlagatelj mora pridobiti kulturnovarstvene po-
goje oziroma soglasje pristojnega Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, OE Ljub ljana,

– za obnovo oziroma vzdrževanje premične dedi-
ščine mora predlagatelj pridobiti mnenje lokalno pristoj-
nega muzeja (Mestnega muzeja Krško, enote Kulturne-
ga doma Krško).

Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi veljavni 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

4. Orientacijska vrednost razpisa: 37.696,00 EUR. 
Dejanska vrednost bo določena po sprejetju proračuna 
Občine Krško za leto 2014.

5. Merila za izbor projektov:
– stopnja ogroženosti varovane enote dediščine 

(upravičenost oziroma nujnost posega),
– pomen enote (kakovost in prepoznavnost),
– raba varovane enote dediščine,
– realno finančno ovrednotenje in finančna urav-

noteženost,
– dostopnost dediščine javnosti.
Kriteriji (merila) za projektov so sestavni del razpi-

sne dokumentacije.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– dokazilo o lastništvu/upravljanju,
– projekt obnove in spomeniško varstveno soglasje 

na projekt obnove oziroma mnenje lokalnega muzeja,
– kratka predstavitev projekta.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati 

upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe 
osebno ali njihovi pooblaščenci.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 
morajo biti porabljena v letu 2014.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: 
prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po 
pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta 
krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 10. januarja 
2014. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni 
pisarni Občine Krško. Posamezna prijava na javni raz-
pis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu 
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). 
Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upošteva-
la.Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Ne odpiraj – prijava na razpis za vzdrževanje in ohra-
njanje kulturne dediščine 2014«. Na hrbtni strani mora 
biti naveden naslov prijavitelja.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 15. 1. 
2014, ob 16. uri, v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpira-
nje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zasto-
pniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim 
pooblastilom. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh 
od odpiranja prijav prijavitelja pozvala, da dopolni prija-
vo v roku 5 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo 
dopolnil, bo prijava zavržena.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma od-
piranja prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila 
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, 
zagotovljenih v proračunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na 
Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško.

12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zor-
ko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si.

Občina Krško
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Št. 039-1/2013 Ob-4398/13

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
na področju tehnične kulture, ki se sofinancirajo iz pro-
računa Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11), Občina 
Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju tehnične 

kulture, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala  
Občina Krško

1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kr-
ško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

2. Predmet javnega razpisa
Programi s področja tehnične kulture, in sicer na 

naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško opremo,
– astronomija,
– druga področja tehnične kulture.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na 

javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva in 
njihove zveze, ki so registrirane pri pristojnem organu 
za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih 
programov/projektov,

– delovanja v razpisanem letu nimajo sofinancira-
nega iz proračuna Občine Krško v okviru posebnih ali 
drugih proračunskih postavk,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavlje-
ne programe oziroma projekte, iz katerih so razvidni 
prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev 
iz drugih virov,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-
veznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, 
če so na njem sodelovali.

Skladno z določbami tega pravilnika se ne sofi-
nancira:

– programov/projektov, ki so sofinancirani iz drugih 
javnih razpisov Občine Krško ali iz posebnih proračun-
skih postavk Občine Krško,

– izvajalcev, ki resorno spadajo na druga področja 
(šport, zdravstvo, sociala, kultura, gospodarstvo idr.).

Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ dva pro-
grama.

Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi veljavni 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vre-
dnost razpisa za leto 2014 je 9.560 EUR.

5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, 

članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa,
– realizacija pogodbenih obveznosti do Občine Kr-

ško v preteklem letu.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi 

podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 

morajo biti porabljena v letu 2014.

8. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlo-
ge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti 
ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških 
žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 10. 1. 2014. Šteje 
se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Kr-
ško. Posamezna vloga na javni razpis mora biti izdelana 
izključno na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije 
naročnika. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo 
upoštevala. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti in 
označene z »Ne odpiraj – vloga na razpis za tehnično 
kulturo 2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov 
vlagatelja.

9. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: od-
piranje vlog bo strokovna komisija opravila 20. 1. 2014 
ob 15.30, v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje 
vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh 
od odpiranja vlog vlagatelja pozvala, da dopolni vlogo. 
Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da 
je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.

10. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju 
vlog. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog 
prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep 
o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba 
županu občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema 
sklepa. Občina bo z izbranimi prejemniki sredstev skle-
nila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sred-
stev, zagotovljenih v proračunu.

11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
naspletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na 
Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško.

12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zor-
ko, tel. 07/498-12-84, e-pošta: bernardka.zorko@kr-
sko.si, v času uradnih dni, od 8. do 10. ure.

Občina Krško

Št. 039-1/2013 Ob-4399/13

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in 
projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz pro-
računa Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11), Občina 
Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke in mladino, 

ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kr-

ško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so je sofinanciranje 

programov in projektov za otroke in mladino organizacij, 
ki delujejo v mladinskem sektorju v Občini Krško v letu 
2014, razen programov s področja kulture, športa, zdra-
vstva in sociale, in so v skladu s strateškimi cilji in opre-
deljenimi prednostnimi področji Lokalnega programa za 
mladino v Občini Krško za obdobje 2014–2015. V letu 
2014 se bodo tako prioritetno vrednotili in sofinancirali 
projekti in programi, ki sledijo naslednjim ciljem:

a.) Izobraževanje mladih:
– mlade seznaniti in spoznati s perspektivnimi po-

klici in različnimi oblikami zaposlovanja mladih, tudi na 
področju lokalne samooskrbe, trajnostnega razpolaga-
nja z viri, medgeneracijskega učenja in pomoči, podje-
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tništva, kulturne in naravne dediščine lokalnega okolja, 
rokodelskih oziroma obrtnih veščin,

– mladim omogočiti tudi dostop do različnih uspo-
sabljanj za delo v mladinskih organizacijah,

– mlade spodbuditi k različnim oblikam ustvarjanja 
in pridobivanja znanj za to …

b.) Prostovoljstvo mladih:
– zagotoviti kvalitetno in dostopno informiranje mla-

dih o pomenu in možnosti vključitve v različno prosto-
voljsko delo,

– spodbuditi neprofitne organizacije k vključevanju 
mladih v prostovoljsko delo.

c.) Preprečevanje različnih oblik odvisnosti:
– mlade in njihove starše učinkovito informirati o po-

zitivnih in negativnih učinkih rabe IKT tehnologije, vključ-
no z nasveti o njeni varni rabi,

– mladim zagotoviti izkušnjo o drugačnih, bolj zdra-
vih oblikah preživljanja prostega časa, druženja, ustvar-
janja, skrbi za lastno zdravje (mlade vključiti v dogajanja 
v lastnem okolju in širše ter jih na dokaj preprost in prak-
tičen način ozavestiti in informirati o možnostih, priložno-
stih, odgovornosti do sebe, drugih, okolja).

d.) Vključevanje marginalnih skupin:
– spodbuditi vključevanje (socializacijo) mladih pri-

padnikov marginalnih skupin z vključitvijo posameznikov 
v različne programe in projekte, ki hkrati sledijo tudi ci-
ljem, navedenim v odstavkih od 1 do 3 te točke javnega 
razpisa.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva 
in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so 
registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela 
z mladimi in imajo sedež v Občini Krško. Isti program 
ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Ob-
čine Krško. Posamezna organizacija lahko odda največ 
8 prijav skupaj. V primeru preseganja omejitve števila 
prijav bo upoštevano število prijav glede na vrstni red 
odpiranja, presežne vloge bodo zavržene. Pri vseh pri-
javiteljih in partnerjih se bo upošteval tudi veljavni Zakon 
o integriteti in preprečevanju korupcije.

4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vre-
dnost razpisa za področje dela z mladimi za leto 2014 
je 41.540,00 EUR.

5. Merila za izbor programov:
– kakovost programa,
– ustrezanje prioritetnim ciljem,
– vključevanje prioritetnih ciljnih skupin,
– inovativnost programa,
– ustrezne aktivnosti,
– obseg in število ur vključenosti udeležencev 

v program,
– kadrovska zasedba programa,
– ustreznost evalvacije doseganja ciljev,
– stopnja sodelovanja/soodločanja,
– sodelovanje prostovoljcev,
– vključenost drugih mladinskih organizacij v pro-

jekt,
– uporaba javne mladinske infrastrukture v občini,
– realna ocenjene vrednosti programa,
– razvidnost namena porabe odhodkov,
– realizacija pogodbenih obveznosti do Občine Kr-

ško v preteklem letu.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi 

podatki in prilogami,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 

morajo biti porabljena v letu 2014.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: 

prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po 

pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta 
krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 10. 1. 2014. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni 
Občine Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora 
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih razpisne 
dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravoča-
sno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave 
morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne 
odpiraj – prijava na javni razpis za otroke in mladino 
2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pri-
javitelja.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: od-
piranje prijav bo komisija opravila 16. 1. 2014, ob 15.30, 
v sejni sobi »D« v prostorih Občine Krško. Odpiranje 
prijav ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih 
prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 
8 dni od dneva odpiranja prijav prijavitelja pozvala, da 
dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. 
V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo pri-
java zavržena.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma 
odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog komisija pripra-
vi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se 
izda sklep o dodelitvi sredstev zoper katerega je možna 
pritožba županu občine. Rok za pritožbo je 8 dni od 
prejema sklepa. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila 
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev 
zagotovljenih v proračunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dne-
va te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na 
Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško.

12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zor-
ko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si, 
v času uradnih dni, od 8. do 10. ure.

13. Delavnica za pripravo prijave bo v četrtek, 
12. 12. 2013, ob 16. uri, v prostorih Mladinskega centra 
Krško, CKŽ 105, Krško.

Občina Krško

Št. 039-1/2013 Ob-4400/13

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Ob-
čini Krško (Uradni list RS, št. 97/11) Občina Krško, Cesta 
krških žrtev 14, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na področjih:  

A) Socialnega varstva  
B) Zdravstvenega varstva  

ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kr-

ško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih 

ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, 
ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva.

Predmet javnega razpisa je:
Pod A 1:
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki 

delujejo v javnem interesu na področju socialnega var-
stva,
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– programi za aktivno preživljanje prostega časa 
invalidnih otrok,

– organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in 
preventivni program za delo z mladimi,

– programi za pospeševanje socialne vključenosti 
posameznih družbenih skupin zaradi revščine,

– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih 
dejanj in žrtve nasilja v družini,

– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo 
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju,

– programi pomoči urejanja in reševanja socialnih 
stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih 
drog ter drugih oblik zasvojenosti.

Pod A 2
Programi društev upokojencev, ki imajo sedež 

v Občini Krško:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov,

– programi pozornosti do starejših ob novem letu 
in jubilantov,

– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz 
in izraženih socialnih težav.

Pod A 3
– programi društev in organizacij, ki se nanašajo na 

reševanje romske problematike v Občini Krško.
Pod B 1
– programi društev in organizacij, ki delujejo v jav-

nem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih 

otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav 

način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-

ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev.

Pod B 2
Programi za krepitev zdravja:
– zdravstveno terapevtska kolonija za otroke s ce-

rebralno paralizo.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 

javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali nepridobi-

tne in/ali neprofitne organizacije, društva ter zavodi usta-
novljeni za delovanje na območju Občine Krško, ki pri-
javijo program, ki je predmet razpisa za A in B področje.

Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialnovarstveni in javni zdravstveni zavo-

di, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejav-
nosti razpisanih programov,

– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale 
socialne stiske in težave občanov Občine Krško, usta-
novijo posamezniki v skladu z zakonom,

– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih reševali so-
cialne in zdravstvene probleme svojih članov – občanov 
Občine Krško,

– invalidske in humanitarne organizacije kot pro-
stovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo inva-
lidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih 
izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe 
in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po 
posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni 
položaj invalidov,

– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na 
področju sociale in zdravstva za uporabnike z območja 
Občine Krško;

ob pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Obči-

ne Krško oziroma za občane Občine Krško, razen inva-
lidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, 
da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se 
upošteva število članov iz Občine Krško),

b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na 
področju socialnovarstvenih oziroma zdravstvenih de-
javnosti,

c) imajo urejeno evidenco članstva, oziroma lahko 
pri poročilu o delu izkažejo število uporabnikov Občine 
Krško,

d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih programov,

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju,

f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje 
na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,

g) prijavljajo program ali projekt, ki je predmet jav-
nega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, 
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo 
programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in 
sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzor-
stva, donatorstva, volontersko delo ...).

Na programski sklop A 2: Programi društev upoko-
jencev, ki imajo sedež v Občini Krško, se lahko prijavijo 
le:

– društva upokojencev, ki imajo sedež v občini Kr-
ško.

Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu 
A ali B prijavijo največ tri različne programe naenkrat, ki 
pa jih lahko strokovna komisija združi, če meni, da je 
to smotrno.

Zavodi, katerih ni ustanovitelj lokalna skupnost ali 
država, lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali 
B prijavijo le en program.

4. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe področji za 

leto 2014 je 63.000EUR, in sicer:
– za področje A 40.000 EUR,
– za področje B 23.000 EUR.
5. Merila za izbor programov
Merila za izvajanje letnega programa na nivoju ob-

čine, vsebujejo:
– splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka 

(kvaliteta in realnost predloženega programa, sodelova-
nje uporabnikov in prostovoljcev v programu, finančna 
konstrukcija programa),

– dodatna merila, ki so opredeljena po posameznih 
programskih sklopih.

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec 2014 z vse-

mi zahtevanimi podatki – za vsak prijavljen program 
posebej,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 

morajo biti porabljena v letu 2014.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošilj-

ko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 10. 1. 
2014. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni 
pisarni Občine Krško. Nepravočasno oddanih prijav ko-
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misija ne bo upoštevala. Posamezna prijava na javni 
razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu 
razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ozna-
čene z »Ne odpiraj – ponudbe na javni razpis 2014«, 
s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B, 
odvisno od tega za katero razpisno področje ponudnik 
oddaja ponudbo.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 16. 1. 
2014, ob 14. uri, v sejni sobi D Občine Krško. Odpira-
nje prijav ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih 
prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija prijavi-
telja v 8 dneh od odpiranja pozvala, da dopolni vlogo. 
V primeru, da je prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bo 
vloga zavržena.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 

najpozneje v 60 dneh po odpiranju prijav. Na podlagi 
ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sred-
stev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sred-
stev, zoper katerega je možna pritožba županu občine.

Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo 
o sofinanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi 
proračuna za leto 2014 in v okviru sredstev, zagotovlje-
nih v proračunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani 
lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za druž-
bene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Klavdija Žibert, 
tel. 07/498-12-03, e-mail: klavdija.zibert@krsko.si, 
v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 039-1/2013 Ob-4401/13

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98) in Pravilnika o vrednotenju športnih progra-
mov v Občini Krško (Uradni list RS, št. 55/11) Občina 
Krško, Cesta krških žrtev 14, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa  

v Občini Krško za leto 2014
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje programov s področja športa v Ob-
čini Krško za leto 2014.

II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vre-
dnost razpisa za leto 2014 je 269.000,00 EUR. Sredstva 
pridobljena na javnem razpisu uporabljajo od 1. 1. 2014 
do 31. 12. 2014.

III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 
športnih programov:

1. Športna društva in klubi.
2. Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva s sedežem v Občini Krško.
3. Zavodi s področja športa, vzgoje in izobraže-

vanja.
4. Zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za 

izvajanje športne dejavnosti.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na 

javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško, razen dru-

štev, ki združujejo invalidne osebe s stalnim bivališčem 
v Občini Krško,

2. da imajo organizirano redno vadbo, oziroma dru-
ge redne športne aktivnosti,

3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov 
športa,

4. da imajo urejeno evidenco o članstvu (društva 
in zveze),

5. da dostavijo občini podatke o članstvu, poročilo 
o realizaciji programov v preteklem letu, plan dejavnosti 
in poročilo o doseženih rezultatih.

V. V letu 2014 bomo sofinancirali naslednje pro-
grame:

1. Športna vzgoja otrok in mladine:
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport – športne šole,
– Interesna športna vzgoja mladine,
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni 

in vrhunski šport,
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi po-

trebami.
2. Športna rekreacija:
– 80-urni programi redne vadbe,
– organizacija športno-rekreativnih tekmovanj,
– planinstvo.
3. Kakovostni šport.
4. Vrhunski šport.
5. Šport invalidov.
6. Razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne in občinske športne 

prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje športnih zvez.
Športna društva in njihova združenja imajo pod 

enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega pro-
grama. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 
Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini 
Krško.

VI. Rok za predložitev ponudb in način predložitve
Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 10. 1. 

2014, na naslov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 
8270 Krško. Prijava mora biti predložena v zapečateni 
kuverti, ki mora biti na sprednji strani označena z napi-
som »Ne odpiraj – Javni razpis Šport 2014«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Šteje se, 
da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana 
najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti 
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na naslovu 
naročnika.

Prijava mora biti izdelana na prijavnih obrazcih 
naročnika (Občina Krško). Priložen mora biti natan-
čen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi 
podatki.

Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, vpišejo 
v prijavni obrazec sedež organa, pri katerem je prijavitelj 
registriran. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo 
upoštevala.

VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo stro-
kovna komisija opravila 15. 1. 2014, ob 14. uri, v prosto-
rih Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru 
nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumenta-
cijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog prijavi-
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telja pozvala,da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo 
daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo 
dopolnil, bo vloga zavržena.

VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni najpozneje v 60 dni od datuma odpi-
ranja prijav. Občina Krško bo z izbranimi izvajalci skle-
nila pogodbe o sofinanciranju športnih programov po 
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2014 in v okviru 
sredstev, zagotovljenih v proračunu.

IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prija-
vo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji 
na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, in Špor-
tne zveze Krško, www.szkrsko.si. Osebno lahko doku-
mentacijo dvignete na naslovu Občina Krško, Odde-
lek za družbene dejavnosti, CKŽ 14, Klavdija Žibert, 
tel. 07/49-81-203, pri sekretarju Športne zveze Krško 
Gašperju Kovaču, CKŽ 131, tel. 051/741-199, vsak de-
lavnik, med 8. in 10. uro.

Občina Krško
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Št. 4780-348/2011-25 Ob-4419/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja

preklic javne dražbe
za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljub ljana  

parc. št. 832/115 (ID znak 1722-832/115-0),  
k.o. 1722 – Trnovsko predmestje

I. Prekliče se javna dražba za prodajo nepremičnine 
parc. št. 832/115 (ID znak 1722-832/115-0), dvorišče, 
v izmeri 173 m2, stavba, v izmeri 16 m2, stanovanjska 
stavba, v izmeri 93 m2, k.o. 1722 – Trnovsko predme-
stje, po izklicni ceni 49.632,00 EUR, razpisana na dan 
10. 12. 2013, ob 15. uri, v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana.

Javna dražba je bila objavljena v Uradnem listu 
RS, št. 96/13 z dne 22. 11. 2013, objava Ob-4274/13 in 
na spletni strani Mestne občine Ljub ljana z dne 22. 11. 
2013.

Besedilo preklica javne dražbe je objavljeno na 
spletni strani Mestne občine Ljub ljana: http://www.
Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

II. Ta preklic javne dražbe začne veljati takoj.
Mestna občina Ljub ljana

Št. 478-176/2013/4 Ob-4366/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zade-
ve, Ljub ljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naroč-
nik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja

javno dražbo

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova ulica 2, Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje
1. službeni konj »Poker«, roj. 1. 5. 2000, kastrat, 

pasme toplokrvni križanec, barve temni lisjak, ID 705 
001000100814;

2. službeni konj »L535 Favory Trompeta XXXVI-
II«, roj. 8. 4. 2006, kastrat, sivec lipicanske pasme, ID 
705002061000535.

Lastnik konj je Republika Slovenija, upravljavec 
Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja konj po metodi 
javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Izklicna cena za konja znaša:

1. za službenega konja »Poker«: 900,00 EUR;
2. za službenega konja »L535 Favory Trompeta 

XXXVIII«: 543,00 EUR.
Najnižji znesek višanja 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: pogodba se sklene 

v roku 15 dni po končani javni dražbi. Kupec poravna 
kupnino po sklenitvi pogodbe na podlagi izstavljenega 
računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od 
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem 
roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 8. 1. 2014, ob 9. uri, na na-

slovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 
Ljub ljana.

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo 
prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne 
dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje 
na javni dražbi.

Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni 
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji 
izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je 
izdal državni organ.

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe 
komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno 
številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziro-
ma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in 
telefonsko številko.

7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 7. 1. 2014, do 

12. ure, plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene 
za posamezni sklop. Datum pomeni, ko bo varščina ta 
dan na računu Ministrstva za notranje zadeve.

1. za službenega konja »Poker«: varščina v zne-
sku 90,00 EUR;

2. za službenega konja »L535 Favory Trompeta 
XXXVIII«: varščina v znesku 54,30 EUR.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje 
zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklic, in sicer

1. za službenega konja »Poker«: 28 
17116-2990008-39919213;

2. za službenega konja »L535 Favory Trompeta 
XXXVIII«: 28 17116-2990008-39924513.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupni-
no, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj 
po izklicni ceni za konja. Ponudba veže dražitelja do 
zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti 
od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Dražitelj, ki na 
dražbi uspe, pa ne sklene pogodbe (odkloni sklenitev 
pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od dražbe, iz-
gubi varščino.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred-
meta javne dražbe

Konja si lahko ogledate na Postaji konjeniške po-
licije Ljub ljana, Stožice 28, Ljub ljana, po predhodnem 
dogovoru s Cvetkom Možino, tel. 01/563-44-50 ali 
041/704-445, el. naslov: cvetko.mozina@policija.si.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne 
dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, 
el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Str-
garšek, tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgar-
sek@gov.si.

9. Ustavitev postopka: 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.

10. Drugi pogoji:
– konja sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, 

zato morebitne reklamacije po končani javni dražbi ne 
bodo upoštevane;

Javne dražbe
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– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani 
dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;

– če uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne po-
godbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe 
razveljavljen, vplačana varščina je zadržana;

– če uspeli dražitelj ne plača kupnine, prodajalec 
zadrži varščino;

– dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo 
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži;

– kupec mora prevzeti konja v 3 dneh po plačilu 
celotne kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s pre-
vzemom in mora plačati stroške oskrbe konja v skladu 
z Osnovami za izdelavo kalkulacij – stroškovnikom, ki 
bodo veljale na dan podpisa pogodbe, za vsak dan 
zamude;

– vsi stroški, ki bi nastali v zvezi s prodajo konj, 
bremenijo kupca.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 3502-0323/2013-1(183) Ob-4368/13

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 21. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2013,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

v lasti Mestne občine Murska Sobota
I.
Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se 

nahajajo na območju Severno obrtno industrijske cone 
mesta Murska Sobota v k.o. 108- Nemčavci, in sicer:

– parc. št. 539/45 površine 18.091 m2 po izklicni ceni 325.638,00 EUR
– parc. št. 539/60 površine 7.281 m2 po izklicni ceni 131.058,00 EUR
– parc. št. 539/61 površine 7.280 m2 po izklicni ceni 131.040,00 EUR

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 22 %.
Predmetno območje se ureja z Odlokom o sprejetju 

zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono 
mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se 
namenja izključno za gradnjo objektov za opravljanje 
industrijsko-pro izvodne dejavnosti.

II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom 
javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente:

– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno števil-
ko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES 
ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-
ne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na 
transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, štev. 
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za jav-
no dražbo nepremičnin v SOIC«,

– notarsko overjeno izjavo, da bo na pridobljenem 
zemljišču zgradil objekt, ki bo izključno namenjen za 
opravljanje industrijsko-pro izvodne dejavnosti,

– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb mora-
jo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni 
dražbi.
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2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno, 
je 2.000 EUR.

3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil naj-
višjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če 
izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neu-
spešna.

4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni 
dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati 
v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil 
kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo ce-
lotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe.

5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, 
neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh 
po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal 
varščino, ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli dražitelj 
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogod-
be, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine 
Murska Sobota.

6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »vide-
no – kupljeno«.

7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti stroški komu-
nalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komu-
nalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.

8. Mestna občina Murska Sobota si na nepremič-
ninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je 
upravičena v roku petih let od sklenitve prodajne po-
godbe zahtevati od kupca prodajo nepremičnine po 
enaki ceni, kot jo je kupil na dražbi. Odkupna pravica se 
vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom lastninske 
pravice na kupca.

9. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški po-
godbe in zemljiško knjižnega urejanja, ki jih plača kupec.

10. Mestna občina Murska Sobota lahko na pod-
lagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve 
pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske od-
govornosti.

11. Javna dražba bo v ponedeljek, 23. 12. 2013, 
ob 12. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine 
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska So-
bota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla 
v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12 in 24/13).

12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremič-
ninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska 
Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba 
št. 23 ali po tel. 02/525-16-24.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 3502-0324/2013-1(183) Ob-4369/13

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 21. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2013,

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

v lasti Mestne občine Murska Sobota
I.
Opis predmeta prodaje
1. Stavbna zemljišča, parc. št. 3937/15, 3938/15 in 

3938/16, k.o. 105 – Murska Sobota, skupne površine 

5.999 m2, ki se prodajajo kot celota, za izklicno ceno 
377.937,00 EUR, brez 22 % DDV,

2. Stavbno zemljišče, parc. št. 1030/2, k.o. 105 – 
Murska Sobota, površine 1.323 m2, za izklicno ceno 
119.070,00 EUR, brez 22 % DDV,

3. Stavbno zemljišče, parc. št. 1782, k.o. 105 – 
Murska Sobota, površine 523 m2, za izklicno ceno 
21.182,00, brez 22 % DDV,

4. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/2, k.o. 127- 
Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno 16.110,00 EUR, 
brez 22 % DDV.

II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in prav-

ne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slo-
venije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred 
začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje 
dokumente:

– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno števil-
ko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES 
ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od iz-
klicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano 
na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, 
št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za 
javno dražbo nepremičnin«,

– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb mora-
jo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni 
dražbi.

2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno 
je 100,00 EUR.

3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil naj-
višjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če 
izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neu-
spešna.

4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni 
dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati 
v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil 
kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo ce-
lotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe.

5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, 
neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh 
po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal 
varščino ne bo pristopil k javni dražbi, ali uspeli dražitelj 
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogod-
be, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine 
Murska Sobota.

6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »vide-
no – kupljeno«.

7. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški po-
godbe in zemljiško knjižnega urejanja, ki jih plača kupec.

8. Mestna občina Murska Sobota lahko na pod-
lagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve 
pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske od-
govornosti.

9. Javna dražba bo v ponedeljek, 23. 12. 2013, ob 
13. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. 
nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu 
z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12 in 24/13).

10. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremič-
ninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska 
Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba 
št. 23, ali po tel. 02/525-16-24.

Mestna občina Murska Sobota
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Št. 0186/2013 Ob-4387/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 24/13) in Načrta ravnanja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana v vrednosti 
pod 200.000 EUR za leto 2013, ki ga je dne 14. 1. 2013 
sprejel župan Zoran Janković,

javno dražbo
za prodajo nepremičnine  

v lasti Mestne občine Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-

ga zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV: 
SI67593321.

Organizator javne dražbe: Javni stanovanjski sklad 
Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

2. Predmet javne dražbe in izhodiščna cena
2.1. Predmet javne dražbe je naslednja ne-

premičnina: stanovanje z začasno identifikacijsko 
št. 1728-237-903, v tlorisni površini 94,90 m2 (s pripa-
dajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in 
zemljišču), ki se nahaja v I. nadstropju stavbe, z naslo-
vom Gornji trg 13 v Ljub ljani, ki je povezana z nepremič-
nino s parc. št. 41.S in 45/2, k.o. Ljub ljana mesto, ki po 
podatkih GURS v naravi predstavlja stavbišče, v izmeri 
415 m2 in njivo, v izmeri 124 m2 in je vpisana v Zemljiški 
knjigi Okrajnega sodišča v Ljub ljani, v katastrski občini 
Ljub ljana mesto.

2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Prav-
no stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za 
stavbo, v kateri se nahaja stanovanje, ki je predmet te 
javne dražbe, ni vzpostavljena. Stanovanje ima začasno 
id.št., ki jo je dodelila Zemljiška knjiga v skladu z Uredbo 
o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo raču-
nalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov s podatki 
zemljiškega katastra (Uradni list RS, št. 42/01).

2.3. Izhodiščna cena: 129.000,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmer-

jen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača pro-
dajalec.

3. Najnižji znesek višanja
3.1 Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
4.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
4.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-

terega bo pristojna komisija ugotovila, da je ponudil 
najvišjo ceno.

4.4. Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogod-
bo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega 
ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe 
v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, 
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna obči-
na Ljub ljana pravico zadržati vplačano varščino.

4.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

4.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana, št.: 01261-0100000114, sklic 
na številko 7560-12-600003, v roku 30 dni od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Ku-
pec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist 
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vr-
šila dne 3. 1. 2014, na sedežu Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana, 
v sejni sobi v III. nadstropju, ob 10. uri. Kandidati se 
bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izka-
zati z dokazili iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne 
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na 
nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno pri-
javi, tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu.

– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, v primeru, če se v imenu ponudnika 
javne dražbe udeleži pooblaščenec.

– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi 
pravna oseba.

– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziro-
ma predloži izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik.

7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki 
je overjena.

7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne 
in pravočasne prijave.

8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vpla-

čati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun 
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub-
ljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 
7560-12-600003, z navedbo »Plačilo varščine – javna 
dražba Gornji trg 13«.

8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na 
javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 
15 dni po zaključku javne dražbe.

8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupni-
ne, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in natančnejše podatke o predmetni nepremič-
nini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu 
Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub ljana: 
kontaktna oseba Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali Ta-
nja Geltar, tel. 01/306-15-49.

Ogled nepremičnine bo 20. 12. 2013, med 10. in 
10.45.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
10.3 Prodajalec poravna pripadajoči davek na pro-

met z nepremičninami ter stroške notarske overitve 
podpisa prodajalca, kupec pa nosi stroške povezane 
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z zemljiško knjižnim urejanjem in z vknjižbo lastninske 
pravice na svoje ime in v svojo korist.

10.4 Javna dražba za nepremičnino je končana, 
ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu 
RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Ljub ljana, www.jssmol.si, in na spletni 
strani Mestne občine Ljub ljana, www.Ljub ljana.si, ter 
na oglasni deski na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, 
Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana

Št. 478-0016/2013 Ob-4393/13

Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 
Mokronog, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) 
objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Ob-
čina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mo-
kronog.

II. Opis predmeta prodaje: nepremičnine v k.o. 
1414-Jelševec, in sicer: parc. št. 709/3 – stanovanjska 
stavba, v izmeri 72 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri 
84 m2 in dvorišče, v izmeri 138 m2 ter parc. št. 709/6 – 
pašnik, v izmeri 678 m2. Stanovanjska stavba je v osnovi 
zgrajena okoli leta 1885 in delno obnovljena leta 2007, 
na naslovu Cikava 2, Trebelno. V stavbi je priključek za 
elektriko in vaški vodovod. Nepremičnine se nahajajo 
v območju stavbnih zemljišč, namenjenih za stanovanj-
sko gradnjo s kmetijskimi gospodarskimi poslopji.

III. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: 
izklicna cena je 21.315,00 EUR. V ceni ni vključen 2 % 
davek od prometa z nepremičninami, ki ga plača kupec. 
Najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR.

IV. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupni-
no plačati v 15 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne 
pogodbe oziroma izstavitve računa na transakcijski ra-
čun Občine Mokronog - Trebelno v enkratnem znesku. 
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe.

V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba je razpi-
sana dne 14. 1. 2014, ob 10. uri, in bo potekala v sejni 
sobi občinske uprave Občine Mokronog - Trebelno, Pod 
Gradom 2, Mokronog.

VI. Višina varščine
Interesenti morajo do začetka javne dražbe vplačati 

varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na transakcijski 
račun Občine Mokronog - Trebelno, št. SI56 0110 0010 
0019 934, odprt pri UJP Novo mesto, s pripisom javna 
dražba – Cikava.

Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju – kup-
cu vštela v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne 
bodo uspeli, bo varščina vrnjena brezobrestno najka-
sneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe.

V primeru, da dražitelj, ki bo vplačal varščino, ne 
bo pristopil k javni dražbi, bo vplačana varščina zapadla 
v korist organizatorja javne dražbe.

VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali fizična 

oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Sloveni-
je lahko postane lastnik nepremičnin ter pred začetkom 
dražbe predloži:

– potrdilo o plačilu varščine in številko transakcij-
skega računa dražitelja za primer vračila varščine;

– overjeno pooblastilo za zastopanje na javni draž-
bi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja 
udeleži pooblaščenec.

VIII. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-ku-

pljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po konča-

ni dražbi skleniti prodajno pogodbo; če v tem času ne 
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži 
njegovo varščino;

– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, 
davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knji-
go) poravna kupec.

IX. Ustavitev postopka: župan Občine Mokronog - 
Trebelno lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega 
posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini 
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

X. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe: 
vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in 
ogledu predmeta javne dražbe lahko interesenti do-
bijo na sedežu Občine Mokronog - Trebelno ali po 
tel. 07/349-82-68.

Občina Mokronog - Trebelno

 Ob-4406/13

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na 
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12 in 24/13), 
34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 
33/06 in 139/06) in sprejetega Letnega načrta razpola-
ganja z občinskim nepremičnim premoženjem za leto 
2013 objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja Občine Litija

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, 
faks 01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.

2. Opis predmeta prodaje
a) Zemljiška parcela v Litiji, št. 1350/12, v izmeri 

625 m2, k.o. 1835 – Hotič, do 1/1. Na predmetni parceli 
se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe z vodo, 
cevovod javne kanalizacije in jašek, zato se bo kupec 
s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno 
zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvar-
ne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obratovanja, 
rekonstrukcije in vzdrževanja javnega sistema oskrbe 
z vodo, javne kanalizacije in jaška v korist občine. V ze-
mljiški knjigi je vknjižena služnostna pravica položitve 
električnega kabelskega priključka.

b) Zemljiška parcela v Litiji, št. 297/44, v izmeri 
700 m2, k.o. 1838 – Litija do 1/1. Na predmetni nepre-
mičnini poteka javni vodovod – sekundarni priključek, 
zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati iz-
recno in nepogojno zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo 
neodplačne stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, 
obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja javnega vo-
dovoda – sekundarni priključek v korist občine.
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c) Zemljiška parcela v Litiji, št. 184/6 travnik, v izme-
ri 993 m2, k.o. 1838 Litija do 1/1. Na predmetni parceli 
se nahaja cevovod javne kanalizacije, zato se bo kupec 
s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno 
zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvar-
ne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obratovanja, re-
konstrukcije in vzdrževanja javne kanalizacije v korist 
občine.

d) Zemljiška parcela v Zagorici, št. 1010/5, v izmeri 
998 m2, k.o. 1838 – Litija (prodaja se zemljišče brez 
objekta) do 1/1.

e) Del zemljiške parcele na Tlaki, št. 1133 travnik, 
v izmeri 1706 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1, del zemljiške 
parcele, v izmeri 10 m2, po kateri poteka del kategori-
zirane javne poti JP 708970 ni predmet prodaje po tej 
javni dražbi. Zemljiška parcela je na podlagi Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni 
list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prosto-
ra TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvidena 
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN). Območje podrobnejše namenske rabe TL -01 
BT – površine za turizem so namenjene gostinstvu in 
turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega centra na 
južnem delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno 
pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, 
ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek 
katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor. 
Na predmetni parceli se nahaja cevovod javnega siste-
ma oskrbe z vodo, zato se bo kupec s prodajno pogodbo 
zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiško knjižno do-
volilo za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti dostopa, 
dovoza, gradnje, obratovanja, rekonstrukcije in vzdrže-
vanja javnega sistema oskrbe z vodo v korist občine.

f) Del zemljiške parcele na Tlaki, št. 1134 pašnik, 
v izmeri 437 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1, del zemljiške 
parcele, v izmeri 192 m2, po kateri poteka del kategori-
zirane javne poti JP 708970 ni predmet prodaje po tej 
javni dražbi. Zemljiška parcela je na podlagi Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni 
list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prosto-
ra TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvidena 
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN). Območje podrobnejše namenske rabe TL -01 
BT – površine za turizem so namenjene gostinstvu in 
turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega centra na 
južnem delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno 
pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, 
ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek 
katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor.

g) Zemljiška parcela na Tlaki, št. 1135 njiva, v izmeri 
914 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1. Zemljiška parcela je na 
podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Obči-
ne Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto 
urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer 
je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostor-
skega načrta (OPPN). Območje podrobnejše namenske 
rabe TL -01 BT – površine za turizem so namenjene 
gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega 
centra na južnem delu območja. Pred novo gradnjo je 
potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostor-
ski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, 
strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma in-
vestitor.

h) Del zemljiške parcele na Tlaki, št. 1222 travnik, 
v izmeri 1083 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1, del zemljiške 
parcele, v izmeri 57 m2, po kateri poteka del kategori-
zirane javne poti JP 708970 ni predmet prodaje po tej 
javni dražbi. Zemljiška parcela je na podlagi Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni 

list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prosto-
ra TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvidena 
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN). Območje podrobnejše namenske rabe TL -01 
BT – površine za turizem so namenjene gostinstvu in 
turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega centra na 
južnem delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno 
pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, 
ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek 
katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor.

i) Del parcele na Tlaki, št. 1221 stavbišče, v izmeri 
810 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1, del zemljiške parce-
le, v izmeri 46 m2, po kateri poteka del kategorizirane 
javne poti JP 708970 ni predmet prodaje po tej javni 
dražbi. Zemljiška parcela je na podlagi Odloka o Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list 
RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prostora 
TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvidena 
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN). Območje podrobnejše namenske rabe TL -01 
BT – površine za turizem so namenjene gostinstvu in 
turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega centra na 
južnem delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno 
pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, 
ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek 
katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor. 
Na predmetni parceli se nahaja cevovod javnega siste-
ma oskrbe z vodo, jašek in oprema, zato se bo kupec 
s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno 
zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne stvar-
ne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obratovanja, 
rekonstrukcije in vzdrževanja javnega sistema oskrbe 
z vodo, jašek in oprema v korist občine.

j) Del zemljiške parcele na Tlaki št. 1136 pašnik, 
v izmeri 2102 m2 in njiva, v izmeri 7013 m2, k.o. 1853 
Okrog do 1/1, del zemljiške parcele, v izmeri 108 m2, po 
kateri poteka del kategorizirane javne poti JP 708970 
ni predmet prodaje po tej javni dražbi. Na nepremič-
nini obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom 
Zakona o kmetijskih zemljiščih, kar pomeni, da imajo 
po postopku v skladu z ZKZ predkupni upravičenci mo-
žnost izenačiti najvišjo ponudbo. Zemljiška parcela je na 
podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Obči-
ne Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto 
urejanja prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer 
je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostor-
skega načrta (OPPN). Območje podrobnejše namenske 
rabe TL -01 BT – površine za turizem so namenjene 
gostinstvu in turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega 
centra na južnem delu območja. Pred novo gradnjo je 
potrebno pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostor-
ski načrt, ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, 
strošek katerega krije lastnik nepremičnine oziroma in-
vestitor.

k) Zemljiška parcela na Tlaki, št. 1220 njiva, v izmeri 
3.784 m2, k.o. 1853 Okrog do 1/1. Na nepremičnini ob-
staja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona 
o kmetijskih zemljiščih, kar pomeni, da imajo po postop-
ku v skladu z ZKZ predkupni upravičenci možnost ize-
načiti najvišjo ponudbo. Zemljiška parcela je na podlagi 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija 
(Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja 
prostora TL – 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvi-
dena izdelava občinskega podrobnega prostorskega na-
črta (OPPN). Območje podrobnejše namenske rabe TL 
-01 BT – površine za turizem so namenjene gostinstvu 
in turizmu z ureditvijo varstvenega delovnega centra na 
južnem delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno 
pripraviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, 
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ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek 
katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor.

l) Zemljiška parcela na Tlaki, št. 1218 pašnik, 
v izmeri 1540 m2 in njiva, v izmeri 2123 m2, k.o. 1853 
Okrog do 1/1. Na nepremičnini obstaja predkupna pra-
vica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih ze-
mljiščih, kar pomeni, da imajo po postopku v skladu 
z ZKZ predkupni upravičenci možnost izenačiti najvišjo 
ponudbo. Zemljiška parcela je na podlagi Odloka o Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list 
RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja prostora TL 
– 01 BT OPPN naselja Tlaka, kjer je predvidena izdelava 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). 
Območje podrobnejše namenske rabe TL -01 BT – po-
vršine za turizem so namenjene gostinstvu in turizmu 
z ureditvijo varstvenega delovnega centra na južnem 
delu območja. Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in 
sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določal 
podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek katerega krije 
lastnik nepremičnine oziroma investitor.

m) Zemljiška parcela v Litiji, št. 1338/52, v izmeri 
449 m2, k.o. 1835 – Hotič do 1/1. Na predmetni parceli 
se nahaja cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Liti-
ja in hidrant ter cevovod javne kanalizacije, zato se bo 
kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in ne-
pogojno zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo neodplač-
ne stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obrato-
vanja, rekonstrukcije in vzdrževanja javnega sistema 
oskrbe z vodo Litija in hidrant ter za javno kanalizacijo 
v korist občine.

n) Zemljiška parcela v Litiji, št. 1523/6 funkcional-
ni objekt, v izmeri 18 m2, funkcionalni objekt, v izmeri 
161 m2 in dvorišče, v izmeri 688 m2, k.o. 1835 – Hotič do 
1/1. Na predmetni parceli se nahajajo komunalni vodi, 
zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati iz-
recno in nepogojno zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo 
neodplačne stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, 
obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja komunalnih 
vodov v korist občine. V zemljiški knjigi je vknjižena 
služnostna pravica dostopa in dovoza v korist vsako-
kratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1350/29 te 
k.o. in služnostna pravica dostopa, dovoza, izgradnje in 
vzdrževanja protipoplavnega nasipa v skupnem obsegu 
79 m2 v korist upravičenca Jernej d.o.o.

o) Del zemljiške parcele v Litiji, št. 1338/44 gozd, 
v izmeri cca 7200 m2, k.o. 1835 – Hotič, ki je na podlagi 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija 
(Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja 
prostora LI – 19 SSa OPPN naselja Litija, kjer je pred-
videna izdelava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN). Pred novo gradnjo je potrebno pri-
praviti in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, 
ki bo določal podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek 
katerega krije lastnik nepremičnine oziroma investitor. 
Na predmetni parceli se nahajajo komunalni vodi, zato 
se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno 
in nepogojno zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo ne-
odplačne stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, 
obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja komunalnih 
vodov v korist občine. V zemljiški knjigi je vknjižena 
služnostna pravica prekopa, izgradnje, obratovanja 
in vzdrževanja elektroenergetskega voda ter služnost 
dostopa in dovoza z vsemi vozili za potrebe prekopa, 
izgradnje in vzdrževanja elektroenergetskega voda 
v skupni širini 1 m in dolžini 219 m v korist vsakokra-
tnega lastnika nepremičnine s parc. št. 1336/8, s parc. 
št. 1336/9, s parc. št. 1336/10, s parc. št. 1336/11, 
s parc. št. 1336/12, s parc. št. 1336/13, s parc. 
št. 1336/14, s parc. št. 1336/15, s parc. št. 1336/16, 

s parc. št. 1336/17, s parc. št. 1336/18 in s parc. 
št. 1336/19, vse k.o. 1835 Hotič.

p) Del zemljiške parcele v Litiji, št. 1338/44 gozd, 
v izmeri 9400 m2, k.o. 1835 – Hotič, ki je na podlagi 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija 
(Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja 
prostora LI – 20 SSa OPPN naselja Litija, kjer je predvi-
dena izdelava občinskega podrobnega prostorskega na-
črta (OPPN). Pred novo gradnjo je potrebno pripraviti in 
sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določal 
podrobnejše pogoje za gradnjo, strošek katerega krije 
lastnik nepremičnine oziroma investitor. Na predmetni 
parceli se nahajajo komunalni vodi, zato se bo kupec 
s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogoj-
no zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo neodplačne 
stvarne služnosti dostopa, dovoza, gradnje, obratova-
nja, rekonstrukcije in vzdrževanja komunalnih vodov 
v korist občine. V zemljiški knjigi je vknjižena služnostna 
pravica prekopa, izgradnje, obratovanja in vzdrževa-
nja elektroenergetskega voda ter služnost dostopa in 
dovoza z vsemi vozili za potrebe prekopa, izgradnje in 
vzdrževanja elektroenergetskega voda v skupni širini 
1 m in dolžini 219 m v korist vsakokratnega lastnika ne-
premičnine s parc. št. 1336/8, s parc. št. 1336/9, s parc. 
št. 1336/10, s parc. št. 1336/11, s parc. št. 1336/12, 
s parc. št. 1336/13, s parc. št. 1336/14, s parc. 
št. 1336/15, s parc. št. 1336/16, s parc. št. 1336/17, 
s parc. št. 1336/18 in s parc. št. 1336/19, vse k.o. 1835 
Hotič.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod a) je 

izklicna cena 32.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod b) je 
izklicna cena 42.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod c) je 
izklicna cena 63.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod d) je 
izklicna cena 54.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod e) je 
izklicna cena 13.500,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
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mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod f) je 
izklicna cena 3.500,00 EUR brez vključenega DDV ozi-
roma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko 
dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je 
najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne 
vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepremič-
nin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec ozi-
roma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod g) je 
izklicna cena 7.500,00 EUR brez vključenega DDV ozi-
roma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko 
dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je 
najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne 
vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepremič-
nin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec ozi-
roma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod h) je 
izklicna cena 8.500,00 EUR brez vključenega DDV ozi-
roma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko 
dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je 
najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne 
vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepremič-
nin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec ozi-
roma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod i) je 
izklicna cena 14.500.00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod j) je 
izklicna cena 39.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod k) je 
izklicna cena 19.500,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod l) je 
izklicna cena 12.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod m) je 
izklicna cena 28.000,00 EUR brez vključenega DDV ozi-
roma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko 
dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je 
najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne 
vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepremič-
nin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec ozi-
roma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod n) je 
izklicna cena 432.688,95 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-

ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod o) je 
izklicna cena 442.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod p) je 
izklicna cena 574.000,00 EUR brez vključenega DDV 
oziroma 2 % davka na promet nepremičnin, dražitelji lah-
ko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar 
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine 
ne vsebuje DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec 
oziroma ga kupec plača poleg kupnine.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino za ne-
premičnine pod a) oziroma b) oziroma c) oziroma d) 
oziroma e) oziroma f) oziroma g) oziroma h) oziroma 
i) oziroma j) oziroma k) oziroma l) oziroma m) oziroma 
n) oziroma o) oziroma p) iz 2. točke besedila te javne 
dražbe poravna kupec na transakcijski račun Občine 
Litija, št. 01260-0100002491, v osmih dneh od sklenitve 
prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne 
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, 
bo prodajalec postopal skladno s 34. členom Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 
– ZDU-1G). Kupec pridobi lastninsko pravico na kupljeni 
nepremičnini po plačilu celotne kupnine in stroškov, po-
vezanih s pravnim poslom.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo 
vršila dne 23. 12. 2013, v veliki sejni sobi Občine Litija – 
1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom 
ob 14. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Obči-
no Litija, Jerebova ulica 14, Litija, posredovati prijavo za 
udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti 
v vložišče Občine Litija, najkasneje do 23. 12. 2013, do 
12. ure (prejemna teorija).

7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do 23. 12. 2013, do 

11. ure, vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene na 
transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, 
s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za ne-
premičnino pod a) oziroma b) oziroma c) oziroma d) 
oziroma e) oziroma f) oziroma g) oziroma h) oziroma i) 
oziroma j) oziroma k) oziroma l) oziroma m) oziroma n) 
oziroma o) oziroma p)«.

Najugodnejšemu dražitelju bo varščina brezobre-
stno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo 
uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena 
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.

V primeru, da interesent plača varščino za nepre-
mičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe, in se javne 
dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne.

V primeru, da se bo na ponudbo za odkup ne-
premičnin s parc. št. 1136, 1220 in 1218, k.o. Okrog, 
v času njene objave na oglasni deski Upravne enote Li-
tija zglasil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih 
v 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno vrnjena tudi 
najugodnejšemu dražitelju v roku 15 dni od dokončnosti 
in pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla, 
izdane s strani Upravne enote Litija.
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8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled pred-
metov: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom ne-
premičnin, ki so predmet prodaje po tej javni dražbi, 
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija, na 
tel. 01/896-34-56 ali na e – naslovu: manja.sarbek@li-
tija.si.

9. Opozorilo
V skladu z 20. členom ZKZ bo po opravljeni javni 

dražbi ponudba za odkup nepremičnin, parc. št. 1136, 
1220 in 1218, vse k.o. Okrog, 30 dni objavljena na 
oglasni deski Upravne enote Litija. Najugodnejši draži-
telj za navedene tri nepremičnine je po opravljeni javni 
dražbi zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe 
Občine Litija še v postopku objave ponudbe za pro-
dajo predmetnih nepremičnin po Zakonu o kmetijskih 
zemljiščih, in sicer navedeno izjavo mora poslati pripo-
ročeno s povratnico na Občino Litija, Jerebova 14, 1270 
Litija, ter na Upravno enoto Litija, v nasprotnem primeru 
se njegova varščina, položena v postopku javne dražbe, 
zadrži. V primeru, da bo na Upravno enoto Litija pisno 
izjavo o sprejemu ponudbe vložil kateri od predkupnih 
upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo slednji pri 
sklenitvi pravnega posla z Občino Litijo imel prednost. 
V tem primeru bo varščina najugodnejšega dražitelja, ki 
jo bo Občina Litija zadržala do sklenitve pravnega posla, 
le-temu brezobrestno vrnjena.

Ne glede na zapisano v prejšnjem odstavku ima 
najboljši ponudnik oziroma najugodnejši dražitelj v po-
stopku izvedene javne dražbe za predmetno nepremič-
nino po prejemu obvestila, da je predkupni upravičenec 
izjavil, da želi izkoristiti svojo pravico, ponuditi višjo 
ceno. Najnižji znesek zvišanja cene v tem primeru znaša 
500 EUR. Predkupni upravičenec ima tudi v tem prime-
ru prednost pred najugodnejšim dražiteljem, če izjavi, 
da kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji, torej po 
s strani najugodnejšega dražitelja zvišani ceni.

Vodja dražbe oziroma strokovna komisija, ki vodi 
postopek te dražbe, lahko s soglasjem župana Občine 
Litija ustavi postopek prodaje za katerokoli nepremični-
no, ki je predmet te javne dražbe, vse do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane 
stroške za prevzem razpisne dokumentacije.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki premoženja ter se pravočasno 
prijavijo tako da:

– plačajo varščino in predložijo dokazilo o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 

biti starejši od 30 dni (AJPES) – za pravne osebe ali 
fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fo-
tokopija osebnega dokumenta za fizične osebe mora biti 
overjena pri upravni enoti ali pri notarju),

– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih 
niso imeli blokiranega TRR – velja za pravne osebe in 
s.p, potrebno je predložiti original,

– predložijo davčno številko za fizične osebe (davč-
na številka mora biti predložena v originalu oziroma 

overjena kopija pri upravni enoti ali pri notarju) ali iden-
tifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,

– predložijo overjeno pooblastilo (pri upravni enoti 
ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi, če se javne 
dražbe udeleži pooblaščenec,

– predložijo številko transakcijskega oziroma oseb-
nega računa in ime banke za primer vračila varščine.

Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in 
pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh 
dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, 
izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.

11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija, imenovana s strani 

župana,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do 

vključno 23. 12. 2013, do 12. ure, prijavil na dražbo 
ter predložil dokazila, navedena pod 10. točko,

– pooblaščenec dražitelja mora predložiti overjeno 
pooblastilo s strani upravne enote ali notarja,

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni po-
dana višja ponudba,

– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno 

ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 

ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo 

ter predložil dokazila navedena pod 10. točko odstopi od 
dražbe, varščina zapade v korist občine,

– izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma 
vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od 
udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred 
tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila 
izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne 
dražbe, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet 
javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe,

– ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne draž-
be (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe),

– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, 
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi DDV/ 
2 % davek na promet nepremičnin plača kupec.

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno ku-
pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih 
pogodb ne bodo upoštevane.

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba 
najkasneje v 15 dneh po končani dražbi oziroma po 
poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dra-
žitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko 
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne 
več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če naj-
ugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem 
roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

Občina Litija
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Št. 171/13 Ob-4391/13

Svet zavoda OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva 1, 1000 
Ljub ljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena Zakona o or-
ganizaciji 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), Zakona o uravno-
teženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) 
in sklepa Sveta OŠ Mirana Jarca št. 4, Ljub ljana, z dne 
19. 11. 2013, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11) ter Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF 
(Uradni list RS, št. 40/12).

Kandidat/ka mora biti usposobljen/-a za delo z raču-
nalnikom in imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
ter druge sposobnosti za vodenje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let (za-
poslitev za določen čas, to je za čas trajanja mandata, 
če bo imenovan zunanji kandidat). Predviden začetek 
dela bo 4. 5. 2014.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev – izobrazba, strokovni izpit, naziv, ravnatelj-
ski izpiti (oziroma pisna izjava, da bo ravnateljski izit 
opravil/a v roku enega leta od pričetka mandata), de-
lovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-
zenskem postopku.

Priložiti je potrebno tudi kratek življenjepis z opi-
som dosedanjih delovnih izkušnjah in program vodenja 
zavoda.

Prijava mora biti poslana priporočeno na naslov: 
Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva 1, 1000 Ljub ljana, 
s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice – ne odpiraj«.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Vlogo 
bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka 
s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati/- ke bodo obveščeni/e o izboru v zako-
nitem roku.

Svet šole OŠ Mirana Jarca

 Ob-4420/13

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07 in 45/08), Notarska zbornica Slovenije 
na predlog notarja Stanislava Bohinca iz Maribora raz-
pisuje:

– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri 
notarju Stanislavu Bohincu iz Maribora.

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Razpisi delovnih mest
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Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana, v skladu 
z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, 
Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija 
Ministrstva za obrambo RS, imenovana s sklepom, šte-
vilka: 478-276/2013-1 z dne 8. 11. 2013 (nad. pristojna 
komisija).

II. Vrsta pravnega posla: oddaja stvarnega premo-
ženja v najem.

III. Predmet javnega zbiranja ponudb:
Predmet oddaje v najem so tekoči metri antenskih 

stolpov in kvadratni metri telekomunikacijskih prostorov 
na naslednjih telekomunikacijskih objektih:

– TK Grmada, jeklen jambor 15 m, telekomunika-
cijski prostor, v izmeri 20,7 m2 (inventarna številka MO 
16537, stavba št. 69, ID znak stavbe: 1616-69-1), na 
parc. št. 1333/6, k.o. 1616-Velike Poljane (ID 3530769),

– TK Pečna reber: antenski stolp v višini 40 m (in-
ventarna številka MO 10688) in stavba št. 1810, k.o. 
2490 Postojna, v izmeri 84,40 m2 (inventarna številka 
MO 11074), na parc. št. 2297/91, k.o. 2490 – Postojna 
(ID 625621);

– TK Pokljuka: antenski drog 12 m, telekomuni-
kacijski prostor, v izmeri 8 m2, na parc. št. 1003/1, k.o. 
2197-Bohinjska Srednja vas (ID 5049896), na smučišču 
Viševnik in v vojašnici na Pokljuki.

Lastnik objektov: Republika Slovenija, upravljavec: 
Ministrstvo za obrambo.

Izhodiščna mesečna najemnina za navedene ne-
premičnine, ki je določena na podlagi uradne cenitve po-
oblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, znaša:

1. TK Grmada:
– m antenskega stolpa = 105,80 EUR,
– m2 TK prostora = 74,36 EUR.
2. TK Pečna reber:
– m antenskega stolpa = 135,47 EUR,
– m2 TK prostora = 74,36 EUR.
3. TK Pokljuka:
– m antenskega stolpa = 105,81 EUR,
– m2 TK prostora = 61,17 EUR.
Poleg mesečne najemnine je najemnik dolžan pla-

čevati tudi stroške napajanja po dejanski porabi, kolikor 
nima lastnega električnega napajanja: za lokacijo Gr-
mada znaša napajanje 1 kW = 111,50 EUR; za lokacijo 
Pečna reber znaša napajanje 1 kW = 111,50 EUR; za 
lokacijo Pokljuka znaša napajanje 1 kW = 121,95 EUR. 
Najemnik je dolžan poleg mesečne najemnine plačevati 
tudi stroške zakupa voda, kolikor povprašuje po njih, ki 
za lokacijo Pokljuka znašajo za 1 km = 403,72 EUR (ta 
strošek je fiksen).

IV. Informacije in ogled nepremičnine:
Za podrobnejše podatke in informacije glede pred-

meta javne ponudbe smo dostopni od dne 6. 12. 2013 do 
dne 20. 12. 2013, od 9. do 12. ure, na tel. 03/493-47-75.

Ogled nepremičnin bo potekal od dne 6. 12. 2013 
do dne 20. 12. 2013. Udeleženci ogleda se morajo pred-
hodno dogovoriti s kontaktno osebo: Branko Garafolj, 
tel. 01/471-21-08 oziroma 051/642-086.

Objavo javnega zbiranja ponudb najemodajalec 
objavlja tudi na spletni strani, www.mo.gov.si, skupaj 
z vzorcem najemne pogodbe.

V. Pogoji najema:
1. Za nepremičnine se sklene najemna pogodba za 

nedoločen čas.
2. Predmet najema – telekomunikacijski objekti so 

namenjeni za opravljanje telekomunikacijske dejavno sti.
3. Nepremičnine bodo oddane v najem ponudni-

kom, ki jih bo izbrala pristojna komisija. Cena tekočega 
metra antenskega stolpa in kvadratnega metra teleko-
munikacijskega prostora se določi za vsak TK objekt 
posebej. Kriterij za določitev cene tekočega metra an-
tenskega stolpa in kvadratnega metra telekomunikacij-
skega prostora je najvišja vrednost C, izračunana po 
naslednji formuli:

TK Grmada: C = 0,59 × Ctm + 0,41 × Cm2;
TK Pečna reber: C = 0,65 × Ctm + 0,35 × Cm2;
TK Pokljuka: C = 0,63 × Ctm + 0,37 × Cm2;
kjer Ctm in Cm2 označujejo:
Ctm: ponudnikovo ceno mesečnega najema teko-

čega metra antenskega stolpa v EUR za dotični teleko-
munikacijski objekt;

Cm2: ponudnikovo ceno mesečnega najema kva-
dratnega metra telekomunikacijskega prostora v EUR 
za dotični telekomunikacijski objekt;

pri čemer Ctm in Cm2 ne smejo biti nižje od iz-
hodiščnih mesečnih najemnin, določenih na podlagi 
uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti 
nepremičnin, kot je opredeljeno v točki III. Z najvišjo 
vrednostjo C je določena tudi cena tekočega metra 
antenskega stolpa in cena kvadratnega metra teleko-
munikacijskega prostora za dotičen TK objekt. Po tako 
določenih cenah se bodo sklenile najemne pogodbe 
z več ponudniki, dokler to dovoljujejo proste kapacitete 
na dotičnem TK objektu.

Če proste kapacitete na določenem TK objektu niso 
zadostne, bo imel prednost tisti ponudnik, katerega na-
jemnina bi bila, glede na število najetih tekočih metrov 
antenskega stolpa in število najetih kvadratnih metrov 
telekomunikacijskega prostora, višja.

4. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se naj-
kasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogod-
ba v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 
10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti na-
ročniku. Z najemnikom bo sklenjena najemna pogodba, 
če bo dobil pozitivno varnostno oceno. Če se ponudnik 
v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je 
odstopil od sklenitve pogodbe in se mu varščina ne vrne. 
V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo 
naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

5. Plačilo najemnine: Najemodajalec bo za nepre-
mičnine prostore izstavljal mesečne račune za naje-
mnino do 5. v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za 

Druge objave
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prvi obrok najema bo najemnik dolžan poravnati v roku 
15 dni od izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil 
po sklenitvi pogodbe (položena varščina se poračuna 
pri prvi najemnini). V primeru, da dve zaporedni meseč-
ni najemnini nista plačani v roku, se pogodba šteje za 
razdrto in se vplačana varščina obdrži.

VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb za oddajo nepremičnin v najem:

1. Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetni-
ki posamezniki ali pravne osebe, ki resnost svoje po-
nudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 250 EUR 
na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 
01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-00000.

2. Popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv 
ponudnika in njegov točen naslov, matično številko ter 
telefonsko številko, navedbo nepremičnine, za katero 
daje ponudbo in ponujeno mesečno višino najemnine: 
za m antenskega stolpa/droga, za m2 telekomunikacij-
skega prostora po lokaciji, ki ne sme biti nižja od izho-
diščne najemnine za m antenskega stolpa/droga, m2 
telekomunikacijskega prostora po lokaciji. Ponudnik 
mora v svoji ponudbi navesti, koliko tekočih metrov an-
tenskega stolpa in koliko kvadratnih metrov TK prostora 
potrebuje za svojo dejavnost ter koliko kW električne 
energije po posamezni lokaciji (najmanjša dolžina naje-
ma tekočih metrov antenskega stolpa je 0,5 m, najmanj-
ša površina kvadratnih metrov TK prostora je 1 m2 ter 
najmanjša količina najema električne energije je 1kW). 
V ponudbi navede ponudnik tudi podatek o tem, ali se 
ponudba nanaša tudi na zakup voda na Pokljuki.

3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno 

številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa) 
za primer vračila varščine,

– izpis podatkov iz Poslovnega registra,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih s strani 

DURS-a,
– dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potr-

dilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR,
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je ose-

ba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje na-

jema,
– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti 

ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati naj-
manj 60 dni od oddaje ponudbe).

VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele 

v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo, 
Vojkova cesta 55, Ljub ljana, do vključno dne 23. 12. 
2013, do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti 
navedeno: »Ne odpiraj, ponudba za najem nepremičnin, 
SGN-478-276/2013«. Na zadnji strani kuverte mora biti 
naveden naziv in naslov ponudnika.

2. Pri izbiri bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale vse razpisne pogoje iz 2. točke/VI.

3. Ponudbe pod izhodiščno najemnino ne bodo 
upoštevane.

4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh 
po izbiri.

5. Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina brez obresti 
vrnjena v 15 dneh po izboru ponudnikov.

VIII. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko 
s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja po-
nudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve prav-
nega posla.

IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se iz-
vaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 

RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).

X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb: 
odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Ministrstva za 
obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana (3. nad-
stropje, sejna soba št. 327), in sicer dne 23. 12. 2013, 
z začetkom ob 12. uri.

Ministrstvo za obrambo

 Ob-4392/13

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davč-
na uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 
1000 Ljub ljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega električnega agregata
Javno zbiranje ponudb se objavi v Razglasnem 

delu Uradnega lista in na internetnih straneh DURS, 
v njej pa lahko pisne ponudbe odda vsa zainteresirana 
javnost.

1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 1 električni 
agregat v lasti Davčne uprave Republike Slovenije in 
Carinske uprave RS.

Ocenjena vrednost električnega agregata je 
8.400,00 EUR. Osnova za izračun vrednosti je vrednost 
na podlagi opravljene cenitve – brez DDV. Ocenjena vre-
dnost električnega agregata je izklicna prodajna cena.

Električni agregat se kupuje po načelu videno–ku-
pljeno. DDV se ne obračuna.

2. Vsak zainteresirani posameznik lahko odda 
samo eno ponudbo. Ponudbo pošlje v pravilno označe-
ni kuverti. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpol-
njevale pogoje in katerih cene bodo enake ali višje od 
izklicne prodajne cene.

3. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju po-
nudb je plačana varščina, ki znaša 10 % izklicne cene 
(840,00 EUR) in se plača na depozitni račun DURS, 
št. SI 56 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem 
18 16128-7203993-xxxxxxxx (namesto 8x ponudnik vpi-
še svojo 8-mestno davčno številko). Potrdilo o plačani 
varščini je obvezna sestavina/priloga ponudbe.

4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete naj-
kasneje do 23. 12. 2013, do 10. ure, na naslov: Ministr-
stvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, 
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljub ljana, glavna pisarna 
DURS.

5. Javno odpiranje ponudb bo 23. 12. 2013, ob 
10.30, na naslovu naročnika.

6. Veljavnost oddanih ponudb je 60 dni od dneva 
odpiranja ponudb.

7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja 
ponujena cena.

8. Predkupne pravice ni.
9. Električni agregat bo prodan najugodnejšemu 

ponudniku. Če dva ali več ponudnikov ponudijo enako 
ceno, bo prodajalec vse ponudnike, ki so ponudili ena-
ko ceno, pozval k oddaji nove ponudbe. Če je ponujena 
cena pri več ponudnikih enaka tudi v drugem krogu, se 
za izbor najugodnejšega ponudnika opravi žreb, ki ga 
izvede komisija in na katerem so lahko prisotni pred-
stavniki ponudnikov.

10. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe: Do 
roka je treba predložiti:

– izpolnjen in podpisan obrazec «ponudba«,
– potrdilo o plačani varščini.
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11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede 
na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim po-
nudnikom.

12. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena po-
godba. Kupec mora podpisati pogodbo v roku 8 dni od 
poziva, sicer se šteje, da od nakupa odstopa. V tem 
primeru je do nakupa upravičen naslednji najugodnejši 
ponudnik.

13. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS 
v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Prevzem električnega 
agregata je možen šele po predložitvi dokazila o plači-
lu kupnine. Kupec mora električni agregat prevzeti na 
naslovu prodajalca v roku 10 dni od dneva plačila. Pla-
čilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

14. Vsem neuspelim ponudnikom bo varščina vr-
njena v roku 15 dni na njihov transakcijski račun, ki je 
naveden na obrazcu ponudbe.

15. Razpisna dokumentacija je brezplačno do-
stopna na prodajalčevi spletni strani, http://www.
durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/javni_razpisi/. Priloga 
razpisne dokumentacije so še fotografije opreme.

16. Ponudniki si lahko pred oddajo ponudbe rablje-
ni električni agregat ogledajo na naslovu prodajalca. 
Za ogled se je treba predhodno najaviti Alojzu Peklaju, 
tel. 01/478-28-28; e-naslov: alojz.peklaj@gov.si.

17. Kontaktni osebi za dodatne informacije gle-
de prodaje električnega agregata sta Alojz Peklaj, 
tel. 01/478-28-28; e-naslov: alojz.peklaj@gov.si, in Igor 
Štraus, tel. 01/478-28-23; e-naslov: igor.straus@gov.si.

Republika Slovenija,  
Ministrstvo za finance,  

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 4501-3/2012 Ob-4405/13

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Območna enota Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper (v 
nadaljevanju: prodajalec).

2. Naziv in sedež upravljavca: Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 
Ljub ljana.

3. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
a) Poslovni prostori v poslovno-stanovanjskem 

objektu na Partizanski ulici 18, 6210 Sežana, parc. 
št. 4041/8, k.o. Sežana,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/6, št. dela 
stavbe 5.E – 13,07 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/7, št. dela 
stavbe 6.E – 4,11 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/8, št. dela 
stavbe 7.E – 7,32 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/9, št. dela 
stavbe 8.E – 20,06 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/10, št. 
dela stavbe 9.E – 24,80 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/11, št. 
dela stavbe 10.E – 15,44 m2 ter

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 3302/12, št. 
dela stavbe 11.E – 3,52 m2,

kot skupno zaključeno celoto.
Poslovni prostori predstavljajo zaključeno enoto, 

sestavljeno iz petih pisarn in dveh hodnikov. Zgradba 
je bila zgrajena pred približno 100 leti. Prenova se je 
izvajala v letih 1987, 1989 in 1993.

Izhodiščna cena je 49.059,45 EUR.
4. Vrsta prodaje: prodaja stvarnega premoženja.
5. Pogoji prodaje
a) Nepremičnina se proda po načelu videno – ku-

pljeno.
b) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin 
na območju Republike Slovenije.

c) Z oddajo ponudbe ponudnik v celoti sprejema in 
soglaša s pogoji tega javnega razpisa.

d) Ponudnik je na dano ponudbo vezan do dneva 
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom, 
vendar najdlje šest mesecev od dneva, določenega za 
prejem ponudb.

e) Ponudnik mora do izteka roka za prejem ponudb 
plačati varščino v višini 10 % ponujene cene za ne-
premičnino. Varščina se nakaže na transakcijski račun 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, IBAN št. 
SI56 0110-0603-0274-014, BIC št. BSLJ SI2X; Banka 
Slovenije; Slovenska cesta 35, Ljub ljana, in referenco 
št. 00 2200-720.

f) Nepremičnina je nezasedena.
6. Drugi pogoji:
a) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na 

prejete ponudbe, ne sklene prodajne pogodbe z nobe-
nim ponudnikom ter tudi, da lahko že začeti postopek 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez dol-
žnosti povračila kakršnih koli stroškov.

b) Ponudnik odda svojo ponudbo na vnaprej pripra-
vljenih obrazcih, ki so, skupaj z objavo razpisa, dostopni 
na spletni strani prodajalca, http:/www.zzzs.si, pod rubri-
ko »Novosti«, ali po elektronski pošti preko kontaktnih 
oseb (nedjan.koren@zzzs.si ali erika.kariz@zzzs.si).

c) V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z ne-
premičninami, ki ga je kupec dolžan plačati poleg ku-
pnine.

7. Vsebina ponudbe:
a) Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebo-

vati:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Prilo-

ga 1),
– izpolnjen obrazec Ponudba (Priloga 2),
– potrdilo o plačilu varščine (10 % od ponujene 

cene).
b) Ponudba šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine in je prejeta pravočasno.
8. Rok za predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe naj zainteresirani ponudniki po-

šljejo v zaprti kuverti priporočeno po pošti, na naslov 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna 
enota Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper, ali osebno 
oddajo v sprejemno pisarno (soba št. 2 v pritličju). Pi-
sne ponudbe morajo prispeti do torka 21. 1. 2014, do 
10. ure, na sedež prodajalca. Na kuverti naj ponudniki 
vidno označijo »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne 
odpiraj«, ter na hrbtni strani kuverte svoj naziv in sedež 
oziroma ime in priimek ter naslov.

9. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 1. 2014, ob 

11. uri, na sedežu organizatorja javnega zbiranja po-
nudb, v sejni sobi št. 4 v pritličju.
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b) Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki, 
njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastilom.

c) Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-
čene iz nadaljnjega postopka.

d) Postopek izbire najugodnejšega ponudnika bo 
opravila posebna komisija upravljavca.

e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpi-
sne pogoje in ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno za 
nepremičnino, ki se prodaja. V primeru, da bi več po-
nudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno 
ceno, bo prodajalec pozval vse najvišje enako uspele 
ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo 
višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih 
enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik za ne-
premičnino izžreban.

f) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh od dneva 
javnega odpiranja ponudb.

10. Sklenitev pogodbe
a) Z izbranim ponudnikom se sklene kupo-prodajna 

pogodba. Izbrani ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu 
pogodbe v petnajstih dneh od prejema sklepa o izbiri in 
poziva k sklenitvi pogodbe.

b) Izbrani ponudnik (kupec) mora celotno kupnino 
poravnati v osmih dneh od izstavitve računa na transak-
cijski račun prodajalca. Rok plačila je bistvena sestavina 
pravnega posla.

c) Če izbrani ponudnik (kupec) v določenem roku 
ne pristopi k podpisu pogodbe ali če v določenem roku 
ne plača preostanka kupnine, plačana varščina zapade 
v korist prodajalca in se šteje za odstopnino.

d) V primeru odstopa izbranega ponudnika si pro-
dajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe z na-
slednjim najugodnejšim ponudnikom (kupcem).

e) Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogod-
be o prodaji nepremičnine. Kupec nepremičnine je dol-
žan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in zemljiško 
knjižno izvedbo pogodbe (zlasti notarske storitve, vpis 
v zemljiško knjigo) ter plačati vse pripadajoče javne 
dajatve.

11. Kontaktna oseba prodajalca za ogled: ogled 
nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru 
s Cirilko Kos, tel. 05/730-50-16, elektronski naslov: 
 cirilka.kos@zzzs.si.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Št. 84 Ob-4367/13

Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 
3327 Šmartno ob Paki, na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) ter Programa prodaje ob-
činskega finančnega in stvarnega premoženja Občine 
Šmartno ob Paki objavlja

javno zbiranje ponudb
1. Prodajalec: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob 

Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, matična št. 5884276, ID 
za DDV: SI64225569.

2. Predmet prodaje
Stanovanjska hiša in pripadajoče nepremičnine, na 

naslovu Šmartno ob Paki 127, 3327 Šmartno ob Paki, 
vse k.o. Šmartno ob Paki, in sicer:

– parc. št. 225/4:
– stanovanjska stavba, v izmeri 67 m2,
– gospodarsko poslopje, v izmeri 32 m2,
– dvorišče, v izmeri 35 m2;

– parc. št. 225/2:
– njiva, v izmeri 190 m2,
– ekstenzivni sadovnjak, v izmeri 382 m2.

Izhodiščna cena za navedene nepremičnine znaša 
28.500,00 EUR.

Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka, ki 
ga plača kupec.

3. Pogoji prodaje
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–

kupljeno«.
b) Po predhodnem dogovoru je možen ogled ne-

premičnin.
c) Prodajna pogodba bo vsebovala služnostno pra-

vico v korist občine za potrebe izgradnje javne komu-
nalne infrastrukture.

d) Nepremičnina se bo prodala ponudniku, za ka-
terega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo 
ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnej-
šega ponudnika.

4. Pogoji sodelovanja
a) Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % 

izhodiščne cene nepremičnine brez DDV, na račun Ob-
čine Šmartno ob Paki, št. EZR: 01325-0100018609, 
odprt pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo var-
ščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina 
vrnjena v roku 3 dni po izdanem obvestilu o izboru naju-
godnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem 
primeru ne obrestuje.

b) Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na, naziv in naslov banke za vračilo varščine);

2. navedbo predmeta ponudbe na katero se po-
nudba nanaša;

3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izho-
diščne vrednosti.

c) K ponudbi je potrebno priložiti:
1. dokazilo o državljanstvu (kopija osebne izka-

znice ali potnega lista) oziroma sedežu pravne osebe 
(izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 
treh mesecev šteto od dneva objave razpisa javnega 
zbiranja ponudb v Uradnem listu RS),

2. pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da 
se ponudba poda po pooblaščencu;

3. dokazilo o plačani varščini v višini 10 % po-
nujene vrednosti, številko transakcijskega računa za 
vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik 
ne uspe s svojo ponudbo;

4. pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji raz-
pisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma poo-
blaščenca.

5. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo 
prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Javno zbiranje 
ponudb za prodajo stanovanjske hiše – Ne odpiraj!«, 
najkasneje do 23. 12. 2013, do vključno 10. ure, ne 
glede na datum poštnega žiga, na naslov: Občina 
Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno 
ob Paki. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma 
ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 3 mesece po 
oddaji ponudbe.

6. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse 
sestavine iz 4. točke javnega razpisa. Nepravočasne in 
nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pra-
vočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani 
župana občine pooblaščena komisija.

7. Odpiranje ponudb bo dne 23. 12. 2013, ob 10.30, 
v prostorih občinske uprave Občine Šmartno ob Paki, 
Šmartno ob Paki 69. Odpiranje ponudb bo javno.



Stran 3298 / Št. 100 / 6. 12. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

8. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno 
obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejše-
ga ponudnika. Prodajalec bo sprejel obvestilo o izboru 
najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od 
datuma odpiranja ponudb. Prodajalec si pridržuje pravi-
co do pogajanj.

9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim 
ponudnikom, je izključena. Župan Občine Šmartno ob 
Paki lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti 
kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za 
to navedel razloge.

10. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnej-
ših ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja 
z namenom dosega čim višje kupnine.

11. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec 
skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni po 
prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. 
Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v do-
ločenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve 
pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine 
Šmartno ob Paki. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki 
bo določen v pogodbi, in sicer v roku 10 dni od sklenitve 
pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogod-
be. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba 
šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. 
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stro-
ških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pri-
stojni zemljiški knjigi. Vpis v zemljiško knjigo se opravi 
na podlagi zemljiško knjižnega dovolila po plačilu celotne 
kupnine. Vse stroške notarja in vknjižbe lastninske pra-
vice nosi kupec.

12. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo do-
ločbe Zakona o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).

13. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrob-
nejše informacije o predmetu prodaje na sedežu Občine 
Šmartno ob Paki, pri tajniku občinske uprave Dragu 
Kovaču, tel. 03/898-49-52 oziroma na elektronskem na-
slovu: drago.kovac@smartnoobpaki.si.

Občina Šmartno ob Paki

Št.. 35280-2/2013-2 Ob-4370/13

Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranj-
ska Gora, na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list, RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 
ob upoštevanju določb Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

I. Opis predmeta oddaje v najem: neopremljeni 
poslovni prostori v pritličju stavbe, na naslovu Ulica 
dr. Josipa Tičarja 2, Kranjska Gora, ki stoji na parc. 
št. 128, k.o. 2169 – Kranjska Gora. Lokacijsko se ti 
prostori nahajajo v stavbi ob Hotelu Prisank v Kranjski 
Gori in obsegajo: vetrolov 1,68 m, pisarna 17,76 m2, 
pisarna 14,25 m2, pisarna 6,95 m2, pisarna 8,06 m2, 
čajna kuhinja 6,67 m2, kotlovnica 6,36 m2, WC 0,96 m2, 
shramba 2,20 m2, skladišče 7,20 m2, skupaj 72,09 m2.

II. Namen oddaje: prostori se oddajo v najem za 
opravljanje poslovne dejavnosti.

III. Pogoji oddaje v najem:
1. V I. točki navedeni poslovni prostori se oddajo 

v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom enega 
leta.

2. Najemnina za vse prostore iz I. točke znaša me-
sečno 510,00 EUR, oziroma 7,08 EUR/m2 mesečno (iz-
hodiščna cena). Najemnina se plačuje redno mesečno, 
na podlagi izstavljenega računa najemodajalca. Ker so 
prostori, ki se oddajajo v najem, potrebni delne obnove, 
se bo najemnina poračunala s sredstvi, ki bodo potrebna 
za obnovo.

3. Najemnik poleg najemnine sam plačuje stro-
ške obratovanja: kot so stroški porabe elektrike, vode, 
stroške smeti in kanalizacije, stroški ogrevanja, stroški 
rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, stroški zavarovanja ter drugi stro-
ški, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

4. Izbrani ponudnik mora najemno pogodbo skleniti 
v 15-dneh po prejemu obvestila o izbiri. Kolikor izbrani 
ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v tem roku, 
lahko najemodajalec izbere drugega najugodnejšega 
ponudnika.

IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba se odda v pisni obliki in mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika (če je to fizič-

na oseba – samostojni podjetnik posameznik oziroma 
ime in sedež pravne osebe ter navedbo odgovorne 
osebe);

– davčno in matično številko ponudnika;
– navedbo dejavnosti, za katero bo ponudnik najel 

prostore in dokazilo, da ponudnik to dejavnost lahko 
izvaja;

– ponujeno ceno najema, ki ne sme biti nižja od 
izhodiščne cene;

– izjavo o sprejemanju objavljenih pogojev ponud-
be.

Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo je po-
trebno posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina 
Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska 
Gora, z navedbo »Ponudba za najem poslovnega pro-
stora« in oznako »Ne odpiraj«, s priporočeno poštno 
pošiljko ali osebno oddati v sprejemni pisarni na sede-
žu Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 
Kranjska Gora.

Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje v roku 
petnajstih dni po objavi. Kot pravočasno ponudbo se 
šteje še ponudbo, ki je oddana priporočeno po pošti 
zadnji dan roka za oddajo ponudb. Prepozno prispele 
in nepopolne ponudbe bodo zavržene.

V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: naj-
višja ponujena cena najema.

S ponudniki z enako višino ponujene cene se izve-
dejo pogajanja.

Javno odpiranje ponudb bo izvedla posebna komi-
sija, imenovana za oddajo prostorov v najem, v torek, 
24. 12. 2013, ob 11. uri, v prostorih Občine Kranjska 
Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora. O izbiri 
bodo ponudniki pisno obveščeni v osmih dneh po opra-
vljeni izbiri.

Občina Kranjska Gora na podlagi te objave ni zave-
zana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom ozi-
roma lahko začeti postopek oddaje v najem do sklenitve 
pravnega posla – najemne pogodbe ustavi.

VI. Informacije, ogled prostora: vse dodatne infor-
macije, povezane s to ponudbo, zainteresirani ponudniki 
lahko dobijo na Občini Kranjska Gora, pri Jakelj Aloj-
zu, na direktni telefon 04/580-98-10 ali preko telefona 
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notranje centrale številka: 04/580-98-00, oziroma po 
elektronski pošti: jakelj@kranjska-gora.si. Ponudniki si 
prostore, ki so predmet oddaje v najem, lahko ogledajo 
od dneva objave do vključno 19. 11. 2013, po predho-
dnem dogovoru na že navedeni telefonski številki ali po 
elektronski pošti.

Občina Kranjska Gora

 Ob-4371/13

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Letnega 
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Brežice, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Brežice 
za leto 2013 (Uradni list RS, št. 81/13)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice, tel. 07/620-55-00, faks: 07/499-00-52, e-naslov: 
obcina.brezice@brezice.si.

Postopek javnih ponudb vodi Komisija za vodenje in 
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Brežice (v nadaljevanju: pristojna komisija).

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
2.1 Nepremičnina s parc. št. 337/10, v k.o. 1299 – 

Zakot, nezazidano stavbno zemljišče, površine 491 m2. 
Skladno z Odlokom o ureditvenem načrtu »Poslovni 
center Brežice« (Uradni list RS, št. 43/00, 4/02 in 
83/05) tvori navedena zemljiška parcela gradbeno par-
celo, namenjeno za gradnjo stanovanjske (poslovne) 
stavbe (P+1+M). V pritličju stavbe je možna nemote-
ča poslovna dejavnost. Stavba je poljubnega tlorisa 
z upoštevanjem gradbene linije zunanjega roba kareja. 
Osnovna oblika streh je simetrična dvokapnica naklo-
na 35 do 45 stopinj, na kateri so možne modifikacije 
z osnovni strehi podrejenimi oblikami, ki pa ne zakri-
jejo osnovne enostavne oblike strehe. Neposredno do 
parcele vodi asfaltna cesta, vodovod, elektrika, teleko-
munikacije in javna razsvetljava, na območju sta tudi 
kanalizacija in plin.

Nepremičnina se prodaja po izhodiščni ceni: 
22.000,00 EUR.

Najnižji znesek višanja izhodiščne cene 
je 100,00 EUR.

V izhodiščno vrednost ni vključen 22 % DDV, ki 
se prišteje k prodajni ceni in ga kupec plača po izsta-
vljenem računu. Davek in stroški notarske overitve ter 
vknjižbe prepisa lastništva v zemljiško knjigo bremenijo 
kupca.

2.2 Nepremičnina s parc. št. 337/9, 337/14, 337/15 
in 337/16, v k.o. 1299 – Zakot, nezazidano stavbno 
zemljišče, površine 428 m2. Skladno z Odlokom o ure-
ditvenem načrtu »Poslovni center Brežice« (Uradni list 
RS, št. 43/00, 4/02 in 83/05) tvorijo navedene zemljiške 
parcele eno gradbeno parcelo, namenjeno za gradnjo 
stanovanjske (poslovne) stavbe (P+1+M). V pritličju 
stavbe je možna nemoteča poslovna dejavnost. Stavba 
je poljubnega tlorisa z upoštevanjem gradbene linije 
zunanjega roba kareja. Osnovna oblika streh je sime-
trična dvokapnica naklona 35 do 45 stopinj, na kateri so 
možne modifikacije z osnovni strehi podrejenimi oblika-
mi, ki pa ne zakrijejo osnovne enostavne oblike strehe. 
Neposredno do parcele vodi asfaltna cesta, vodovod, 
elektrika, telekomunikacije in javna razsvetljava, na ob-
močju sta tudi kanalizacija in plin.

Nepremičnina se prodaja po izhodiščni ceni: 
19.200,00 EUR.

Najnižji znesek višanja izhodiščne cene 
je 100,00 EUR.

V izhodiščno vrednost ni vključen 22 % DDV, ki 
se prišteje k prodajni ceni in ga kupec plača po izsta-
vljenem računu. Davek in stroški notarske overitve ter 
vknjižbe prepisa lastništva v zemljiško knjigo bremenijo 
kupca.

2.3 Nepremičnina s parc. št. 1099 v k.o. 1269 
– Pišece, stavbno zemljišče, površine 817 m2, s stav-
bo št. 10, na naslovu Pišece 3, neto tlorisne površi-
ne 520,20 m2. Stavba je zgrajena leta 1956. Komu-
nalno opremljena z vodovodom, elektriko in cestnim 
omrežjem.

Nepremičnina se prodaja po izhodiščni ceni: 
40.500,00 EUR.

Najnižji znesek višanja izhodiščne cene 
je 100,00 EUR.

V izhodiščno vrednost niso všteti stroški. Davek 
na promet nepremičnin in stroški notarske overitve ter 
vknjižbe prepisa lastništva v zemljiško knjigo bremenijo 
kupca.

2.4 Nepremičnina s parc. št. *72/0 v k.o. 1305 – 
Globočice, stavbno zemljišče, površine 705 m2, s stavbo 
št. 1, na naslovu Čedem 1, neto tlorisne površine 99 m2. 
Izjemna lokacija. Stavba zgrajena leta 1850 je zapušče-
na, komunalno opremljena z vodovodom, elektriko in 
cestnim omrežjem.

Nepremičnina se prodaja po izhodiščni ceni: 
12.822,00 EUR.

Najnižji znesek višanja izhodiščne cene 
je 100,00 EUR.

V izhodiščno vrednost niso všteti stroški. Davek 
na promet nepremičnin in stroški notarske overitve ter 
vknjižbe prepisa lastništva v zemljiško knjigo bremenijo 
kupca.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno 

– kupljeno«.
3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu 

ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija.
3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena se-

stavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik 
v roku, ki je določen v 6. točki, ne sklene pogodbe in je 
krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali 
kupnine ne plača v roku določenem v 7. točki, ima pro-
dajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že 
sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in 
zadržati plačno varščino.

3.4 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 1. 3. 
2014.

4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne 
ponudbe

Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in prav-
ne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje 
ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini najmanj 
10 % ponujene cene za nepremičnino in podajo pisno 
ponudbo.

4.1 Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, 
št. 01209-0100008385, z navedbo »Varščina za javno 
zbiranje ponudb; predmet______ (prepišite iz 2. točke 
– predmet npr. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 …)«. Vplačana varšči-
na se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu 
všteje v kupnino.

4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca 
in njegov točen naslov s telefonsko številko, navedbo 
nepremičnine za katero daje ponudbo in ponujeno ku-
pnino.
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4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še:
– originalno potrdilo o vplačani varščini in priloženo 

številko računa (št. banke in št. računa) za primer vra-
čila varščine,

– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepre-
mičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega 
lista ter davčno številko – fizične osebe in s.p.),

– originalni izpisek iz evidence AJPES star največ 
30 dni (pravne osebe),

– originalno potrdilo pristojnega davčnega urada 
o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot 
pravno osebo ali s.p. (tuj državljan mora priložiti potrdi-
lo, 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 kazen-
sko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane 
davke in prispevke),

– originalno potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih 
ponudnik ni imel blokade TRR – pravne osebe in s.p. (tuj 
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel 
blokade TRR).

4.4 Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponu-
dnikov, ki na dan odpiranja ponudb ne bodo imeli po-
ravnanih vseh obveznosti do prodajalke in obveznosti 
v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi 
s plačili davkov v višini 50 eur ali več.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele 

v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta pr-
vih borcev 18, 8250 Brežice, do 20. 12. 2013, do 10. ure, 
s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup ne-
premičnin št. ____ (prepišite iz 2. točke – predmet npr. 
2.1, 2.2, ali 2.3) – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani se mora 
označiti polni naslov pošiljatelja ponudbe.

5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upo-
števane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne 
in navedene pogoje.

5.3 Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upo-
števane.

5.4 Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo iz-
polnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.

5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj 
na osnovi opredeljenega kriterija izmed zavezujočih po-
nudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali 
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko 
opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri 
čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih po-
nudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

5.6 Komisija lahko s soglasjem župana začeti po-
stopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez 
obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine.

5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

5.8 Ponudniku, ki ni izbran bo varščina brez obresti 
vrnjena v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.

6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani ponudnik bo 
moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem 
primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima 
Občina Brežice pravico zadržati vplačano varščino. Po 
plačilu celotne kupnine in po poravnanih stroških se bo 

kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.

7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino 
plačati v 30 dneh od izdaje računa na podračun pri UJP 
Krško, št. 01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine 
v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne po-
godbe za predmet prodaje pod točko 2. Kar posledično 
pomeni, da je, kolikor kupnina ni plačana v postavljenem 
roku, pogodba razvezana po samem zakonu.

8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja 

ponudb in podatke o nepremičnini lahko interesenti do-
bijo na tel. 07/620-55-42 (Valerija Uršič) ali e-pošti: ob-
cina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen 
po predhodnem dogovoru.

Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 12. 2013, ob 
12. uri, na naslovu organizatorja, Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice. K odpiranju lahko pristo-
pijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki se pred 
odpiranjem izkažejo s pooblastilom.

Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je 
objavljeno na spletni strani Občine Brežice, www.bre-
zice.si.

Občina Brežice

 Ob-4372/13

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Letnega 
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Brežice v letu 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice, tel. 07/620-55-00, faks: 07/499-00-52, e-naslov: 
obcina.brezice@brezice.si.

Postopek javnih ponudb vodi Komisija za vodenje in 
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Brežice (v nadaljevanju: pristojna komisija).

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavb-

nih zemljišč – gradbenih parcel na območju Industrijsko 
poslovne cone Brezina, prostorsko urejene v Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina, obja-
vljenem v Uradni list RS, št. 36/13. Cona je opremljena 
s primarno komunalno infrastrukturo (cestnim, vodovo-
dnim, električnim, TK in kanalizacijskim omrežjem), ter 
ima pripravljene možnosti za neposredno komunalno 
ureditev posameznih gradbenih parcel.

Prodajajo se naslednja stavbna zemljišča:
2.1 Gradbena parcela z oznako A2/1, površine 

5786 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 77/25 po-
vršine 428 m2, št. 75/10 površine 305 m2, št. 77/29 
površine 209 m2 in št. 75/8 površine 4844 m2, vse k.o. 
1281 – Šentlenart.

Izklicna cena: 129.895,70 EUR.
2.2 Gradbena parcela z oznako A2/2, površine 

5870 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 77/23 po-
vršine 4725 m2, št. 77/18 površine 285 m2 in št. 75/5 
površine 860 m2, vse k.o. 1281 – Šentlenart.

Izklicna cena: 131.781,50 EUR.
2.3 Gradbena parcela z oznako A2/3, površine 

5543 m2, sestavljene iz zemljiških parcel št. 77/21 povr-
šine 4423 m2 in št. 68/36 površine 1120 m2, obe v k.o. 
1281 – Šentlenart.

Izklicna cena: 124.440,35 EUR.
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Navedene izklicne cene ne vključujejo 22 % DDV, 
ki se prišteje k prodajni ceni in ga kupec plača po izsta-
vljenem računu. Prav tako kupec plača stroške notarske 
overitve podpisa in vpisa v zemljiško knjigo.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina se prodaja po načelu videno – 

kupljeno.
3.2 Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu po-

nudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija.
3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena se-

stavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik 
v roku, ki je določen v 6. točki, ne sklene pogodbe in je 
krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali 
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ki je določena 
v 7. točki, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe 
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega 
roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino.

3.4 Posebni pogoji prodaje: kupec je dolžan začeti 
z dovoljeno gradnjo v roku treh let po sklenitvi prodajne 
pogodbe, sicer lahko Občina Brežice, razen v primeru 
višje sile natančno definirane v prodajni pogodbi, zaradi 
kršitve tega roka zahteva od lastnika enkratni denarni 
znesek v višini 10 % prodajne cene nepremičnine.

3.5 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 1. 4. 
2014.

4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javnega 
zbiranja ponudb

Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in prav-
ne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje po-
nudbe izkažejo s plačilom varščine v višini najmanj 10 % 
ponujene cene za nepremičnino in podajo ponudbo.

4.1 Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, 
št.: 01209-0100008385, z navedbo »Varščina za javno 
zbiranje ponudb ___________ (npr. A2/1, A2/2, A2/3) 
IPC Brezina«.

4.2. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje ele-
mente:

– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stal-
nega prebivališča oziroma sedež ponudnika,

– navedbo gradbene parcele, ki jo želi kupiti,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodišč-

ne in
– navedbo številke bančnega računa za primer vra-

čila varščine.
4.3 Ponudbi morajo biti priložene naslednje listine:
– originalno potrdilo o plačilu varščine v višini naj-

manj 10 % ponujene cene,
– poslovni načrt razvoja ponudnika za naslednjih 

pet let, v katerem izkaže doseganje postavljenih kriteri-
jev iz točke 5.3,

– dokazilo o državljanstvu za fizične osebe ali izpi-
sek iz Poslovnega registra Slovenije za pravne osebe 
star največ 30 dni ali priglasitveni list za samostojne 
podjetnike,

– originalno potrdilo pristojnega davčnega urada 
o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe,

– potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih 
ni imel blokade TRR prav tako za pravne osebe in

– pri notarju overjeno pooblastilo v primeru, da se 
ponudba da po pooblaščencu.

4.4 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele 
v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice, do 20. 12. 2013, do 
11. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za na-
kup nepremičnin v IPC Brezina; št. 478-44/2009, Ne 
odpiraj« Na hrbtni strani mora bit označen polni naslov 
pošiljatelja ponudbe.

4.5 Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih po-
nudnikov, ki na dan odpiranja ponudb ne bodo imeli 

poravnanih vseh obveznosti do prodajalke in obvezno-
sti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnosti ali 
v zvezi s plačili davkov v višini 50 EUR ali več.

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upo-

števane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne 
pogoje iz 4. točke tega razpisa.

5.2 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane.
5.3 Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komi-

sija kot kriterij izbire upoštevala višino ponujene kupnine 
in izpolnjevanje ostalih naštetih kriterijev kot bistvenih 
sestavin ponudbe.

Opredelitev in vrednost kriterijev je sledeča:
– ponujena cena: do 30 točk
(izklicna cena do + 5 % = 5 točk, 5 % do10 % = 

10 točk, 10 % do 20 % = 15 točk in več kot 20 % = 
30 točk),

– poslovni načrt za obdobje petih let, ki obsega:
– Predvideno število novih zaposlitev s pogodbo 

o zaposlitvi: do 40 točk (do 10 zaposlitev, od tega vsaj 
polovica za nedoločen čas = 10 točk, 10 – 30 zaposlitev 
od tega vsaj polovica za nedoločen čas = 20 točk, več 
kot 30 zaposlitev od tega vsaj polovica za nedoločen 
čas = 30 točk; kolikor bo ponudnik od tega zagotovil do 
50 % pogodb o zaposlitvi z občani Občine Brežice, prej-
me dodatnih 5 točk, ali kolikor bo zagotovil več kot 50 % 
pogodb o zaposlitvi z občani Občine Brežice, prejme 
dodatnih 10 točk)

– Terminski plan zagona dejavnosti: do 30 točk
(v 1. letu = 30 točk, v 2. letu = 20 točk in v 3. letu 

= 10 točk).
Posamezni ponudnik lahko doseže največ 100 točk.
5.4 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj 

na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih po-
nudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je 
mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko v roku 
10 dni pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo 
v posameznih elementih.

5.5 Če je med prejetimi ponudbami več najugodnej-
ših ponudb, lahko komisija pozove vse najugodnejše 
ponudnike k oddaji nove ponudbe ali z njimi opravi do-
datna pogajanja.

5.6 Komisija lahko s soglasjem župana začeti po-
stopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez 
obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine.

5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka obveščeni v 15 dneh po izboru.

5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina brez obresti 
vrnjena v 30. dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. 
Izbranemu ponudniku se varščina všteje v kupnino.

6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani ponudnik bo 
moral skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po opravljeni 
izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem prime-
ru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina 
Brežice pravico zadržati vplačano varščino. Vse stroške 
povezane s prenosom lastništva nepremičnine (DDV, no-
tarska overitev podpisa, zemljiško knjižno izvedbo) nosi 
kupec. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih stro-
ških se bo kupcu izročilo zemljiško knjižno dovolilo za vpis 
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.

7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino 
plačati najkasneje v 30 dneh od izstavitve računa. Plačilo 
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe za predmete prodaje pod točko 2.

8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja 

ponudb lahko interesenti dobijo na tel. 07/620-55-42 
(Valerija Uršič) in podatke o nepremičnini in pogojih 
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gradnje na tel. 07/620-55-37 (Tanja Zupan) ali e-pošti: 
obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je mo-
žen po predhodnem dogovoru.

Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 12. 2013, ob 
11.30, na naslovu organizatorja, Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice. K odpiranju lahko pristo-
pijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki se pred 
odpiranjem izkažejo z osebnim dokumentom in notarsko 
overjenim pooblastilom.

Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je 
objavljeno na spletni strani Občine Brežice, www.bre-
zice.si.

Občina Brežice

 Ob-4382/13

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja, 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine Pivka za leto 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, 
tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.

2. Opis predmeta prodaje:
1. Stanovanje in klet, št. 20, v izmeri 62,00 m2, 

Vilharjeva ulica 19, 6257 Pivka, parc. št. 1206/13, k.o. 
Petelinje, ID oznaka: 2501-334-20.

Izhodiščna cena: 52.900,00 EUR.
– Nepremičnina je v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnina je prosta vseh bremen.
– Prodajalec je dolžan plačati predpisane davč-

ne dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske 
overitve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa 
lastninske pravice itd.) plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – 

kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremič-
nini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine 
v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplača-
no varščino) v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe 
je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. ra-
čuna: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije, v roku 
8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkra-
tnem znesku.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na, naziv in naslov banke za vračilo varščine),

2. navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavlje-
ne izhodiščne cene nepremičnine,

4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo 
na javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponud-
bo z vsemi prilogami najkasneje do vključno pone-
deljka 23. 12. 2013, do 10. ure. V primeru, da ponudba 
ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa je pristojna 
komisija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka, 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za 
nakup nepremičnine ter ID oznako nepremičnine na 
katero se nanaša ponudba«, na naslov Občina Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samo-

stojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 3 mesecev,
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe), ne 

starejši od 3 mesecev,
4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni 

od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija pre-

veri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponud-
ba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna 
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. 
Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko po-
nudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

6. Varščina
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem raz-

pisu, morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se 
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. raču-
na: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije z navedbo: 
»plačilo varščine, št. stanovanja, naslov stanovanja«.

6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku 
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena 
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in 
sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel 
na razpisu, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od na-
kupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa 
obdrži v plačano varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

v ponedeljek, 23. 12. 2013, ob 12.15, v prostorih Ob-
čine Pivka.

7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za kate-
rega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal naj-
ugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnej-
še ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši 
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za 
posamezno nepremičnino.
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7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija takoj po zaključenem po-
stopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresi-
ranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil 
javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki.

Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku 
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku 
javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, 
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.

Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi 
bo 200,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega po-
nudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik 
o poteku javnega odpiranja ponudb.

7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja 
ponudb, bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpira-
nja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je iz-
ključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko 
s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom po-
vrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi 
postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.

8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne 
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše 
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času 
uradnih ur na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana 
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. 
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na 
internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

Občina Pivka

Št. 478-0031/2013 Ob-4386/13

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem 
v letu 2013 objavlja Občina Črna na Koroškem, Cen-
ter 101, 2393 Črna na Koroškem,

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Črna na Koroškem, Cen-
ter 101, 2393 Črna na Koroškem, matična številka: 
5883679000, ID za DDV: SI 44743548.

2. Predmet prodaje in izklicna vrednost
a) Stanovanje št. 09, s skupno stanovanjsko povr-

šino 82,16 m2, v IV. etaži večstanovanjske stavbe, na 
naslovu Rudarjevo 23 a, Črna na Koroškem, ki leži na 
parc. št. 61/21, k.o. 906 – Črna (ID 2384612).

Izhodiščna cena: 39.000,00 EUR.
b) Stanovanje št. 13, s skupno stanovanjsko povr-

šino 36,21 m2, v IV. etaži večstanovanjske stavbe, na 
naslovu Center 21 a, Črna na Koroškem, ki leži na parc. 
št. 264/5, k.o. 906 – Črna (ID 3649323).

Izhodiščna cena: 27.000,00 EUR.

c) Stanovanje št. 02, s skupno stanovanjsko po-
vršino 27,61 m2, v II. etaži večstanovanjske stavbe, na 
naslovu Center 147, Črna na Koroškem, ki leži na parc. 
št. 177/16, k.o. 906 – Črna (ID 171955).

Izhodiščna cena: 21.000,00 EUR.
Nepremičnine niso obremenjene s stvarnimi ali dru-

gimi pravicami. Etažna lastnina za nepremičnino stan. 
št. 02, Center 147, je urejena. Etažna lastnina za nepre-
mičnini stan. št. 09., Rudarjevo 23 a in stanovanje št. 13, 
Center 21 a, pa je v postopku vzpostavitve.

Nepremičnine, ki so predmet javne ponudbe, so 
last Občine Črna na Koroškem. V izhodiščni ceni ne-
premičnine 2 % davek na promet nepremičnin ni zajet. 
Stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške 
overitve, takso za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo) 
nosi kupec.

S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprej-
me objavljeno izhodiščno ceno nepremičnine.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnine so naprodaj po sistemu »vide-

no – kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak 
prodajalec ne bo upošteval. Posamezna nepremičnina 
bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pro-
dajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake pred-
meta prodaje.

4.2 Prodajna pogodba za posamezno nepremični-
no se sklene z najugodnejšim ponudnikom najpozneje 
v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega po-
nudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni 
s sklepom o izbiri najkasneje v 8 dneh po javnem odpi-
ranju ponudb.

4.3 V primeru, da najugodnejši ponudnik za po-
samezno nepremičnino ne sklene pogodbe v roku iz 
prejšnjega odstavka, se šteje, da je od pogodbe odsto-
pil, prodajalec pa zadrži njegovo varščino in k sklenitvi 
prodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega 
ponudnika.

4.4 Celotno kupnino za posamezno nepremičnino 
mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe 
oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistve-
na sestavina pravnega posla. Kršitev roka za plačilo 
kupnine s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo 
pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino.

4.5 Kupec pridobi lastninsko pravico na posamezni 
nepremičnini po plačilu celotne kupnine. Po plačilu ce-
lotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v zemljiško knjigo v skladu z določili pro-
dajne pogodbe.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 
sestavine:

– podatke o ponudniku (ime in priimek, EMŠO, 
davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za 
vračilo varščine),

– navedbo nepremičnine na katero se ponudba na-
naša,

– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od ob-
javljene izhodiščne cene nepremičnine,

– način in rok plačila kupnine,
– priloge iz točke 5.4 teh pogojev.
5.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 

z vsemi prilogami najkasneje do vključno 23. 12. 2013. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, 
ne bo upoštevana.

5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponud-
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ba za nakup nepremičnine – stanovanja št. 09, Rudar-
jevo 23 A« oziroma »Ne odpiraj – Ponudba za nakup 
nepremičnine – stanovanja št. 13, Center 21 A« oziroma 
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – sta-
novanja št. 02, Center 147«, odvisno od tega, za katero 
nepremičnino se oddaja ponudba, na naslov: Občina 
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koro-
škem, ali osebno na vložišču Občine Črna na Koroškem, 
najkasneje do 23. 12. 2013, do 12. ure. Na hrbtni strani 
kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

5.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe;
– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ozi-

roma izpisek iz poslovnega registra za samostojne pod-
jetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh 
mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države 
Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potr-
dilo o državljanstvu;

– potrdilo o plačani varščini;
– kopijo davčne številke oziroma ID za DDV;
– prijavni obrazec;
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve 

prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
5.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne 

nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem 
ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika po-
nudbe se varščina ne vrne.

5.6 Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezu-
je prodajalca, do bo z najugodnejšim ponudnikom za 
posamezno nepremičnino, ki je predmet tega razpisa, 
sklenil prodajno pogodbo. Občina Črna na Koroškem 
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne 
da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom 
vrne plačana varščina.

6. Varščina
6.1 Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične 

osebe, ki pred oddajo ponudbe za posamezno nepre-
mičnino plačajo varščino v višini 10 % ponujene cene, 
ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremični-
ne, na TRR Občine Črna na Koroškem, številka IBAN: 
SI56 0121 6010 0010 176, BIC banke: BSLJSI2X, s pri-
pisom: »varščina – stan. št. 09 Rudarjevo 23 A, oziroma 
»varščina – stan. št. 13 Center 21 A, oziroma »varščina 
– stan. št. 02 Center 147, odvisno od tega, za katero ne-
premičnino se oddaja ponudba, koda namena: OTHR, 
referenca: SI00 478-0004-2013, ki jo dokazujejo ponu-
dniki s priloženim potrdilom o plačani varščini.

6.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa se 
vrne brez obresti v 15 dneh od dneva izbire najugodnej-
šega ponudnika.

6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine za posamezno nepremičnino, prodajalec obdrži 
varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1 Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija 

dne 23. 12. 2013, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Črna na 
Koroškem in o izboru pisno obvestila ponudnike v roku 
8 dni po odpiranju prispelih ponudb. Odpiranje ponudb 
ne bo javno.

7.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posame-
zno nepremičnino bo komisija kot glavni kriterij upošte-
vala višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik 

z najvišjo ponujeno ceno za posamezno nepremičnino, 
ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, 
da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno 
ceno za posamezno nepremičnino, ima prednost ob-
čan Občine Črna na Koroškem oziroma pravna oseba 
s sedežem v Občini Črna na Koroškem. Če je med ena-
kovrednimi ponudniki za posamezno nepremičnino več 
občanov Občine Črna na Koroškem oziroma pravnih 
oseb s sedežem v Občini Črna na Koroškem, bo pristoj-
na komisija izbrala ponudnika, ki bo poleg najvišje cene 
za posamezno nepremičnino ponudil tudi najkrajši čas 
za poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike pozvala 
k dopolnitvi oziroma s posamezniki opravila pogajanja 
z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje. Po 
prejemu dopolnjenih ponudb oziroma po opravljenih po-
gajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika.

7.3 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, 
bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba v petih dneh 
od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, jo bo 
prodajalec izločil iz postopka. Iz postopka bodo izločene 
tudi nepravočasne ponudbe.

7.4 Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispe-
la najkasneje do 23. 12. 2013, do 12. ure, na naslov: 
Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na 
Koroškem.

Interesenti lahko ponudbo podajo tudi na obrazcu, 
ki ga skupaj z razpisno dokumentacijo prevzamejo na 
vložišču Občine Črna na Koroškem, vsak delovni dan od 
dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na sple-
tni strani Občine Črna na Koroškem, http://www.crna.si.

8. Dodatne informacije
Za morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo 

javnega zbiranja ponudb ter ogleda nepremičnine se 
obrnite na Polono Obretan, tel. 02/870-48-11; e-mail: 
okolje@crna.si.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na 
krajevno običajen način, na oglasni deski Občine Črna 
na Koroškem, na spletni strani Občine Črna na Koro-
škem, http://www.crna.si, in v Uradnem listu RS (dne 
6. 12. 2013).

Občina Črna na Koroškem

Št. 0187/2013 Ob-4388/13

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 24/13) in Načrta ravnanja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ljub ljana v vrednosti 
pod 200.000 EUR za leto 2013, ki ga je dne 14. 1. 2013 
sprejel župan Zoran Janković

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine  

v lasti Mestne občine Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-

ga zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljub ljana, Mestni 

trg 1, Ljub ljana, mat. št. 5874025000, ID št. za DDV: 
SI67593321.

Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni sta-
novanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 
Ljub ljana.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja 
nepremičnina: predmet prodaje je stanovanje s pripa-
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dajočo kletno shrambo, v skupni izmeri 40,17 m2, in 
se nahaja v I. nadstropju (1., 3. in 4. etaži) stavbe, na 
naslovu Draga 37, Ljub ljana, z ID številko 1739-1945-3, 
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na poseb-
nih skupnih delih z ID številko 1739-1945-7 (stranišče) 
in 1739-1945-9 (hodnik) ter pripadajočim solastniškim 
deležem na splošnih skupnih delih navedene stavbe.

2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno 
stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za pred-
metno stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško 
knjigo.

2.3. Izhodiščna cena: 23.200,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen 

na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-

godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne 
za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če naj-
ugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše 
pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Me-
stna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana, št. 01261-0100000114, sklic 
na številko 7560-13-600004, v roku 30 dni od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec 
je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške dav-
ka na promet z nepremičnino, stroške notarske overitve 
pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje 
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke za vračilo varščine),

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine,

– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami najkasneje do vključno 30. 12. 2013. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili 
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponud-
ba za nakup nepremičnine, Draga 37, Ljub ljana«, na na-
slov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, 
Zarnikova 3, Ljub ljana.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni 

podjetniki posamezniki), ne starejši od 3 mesecev,

– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 
ne starejši od 3 mesecev,

– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo po-

nudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene, 
na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne 
občine Ljub ljana številka: 01261-0100000114, sklic na 
številko: 7560-13-600004, z navedbo »Plačilo varšči-
ne – Javno zbiranje ponudb, Draga 37, Ljub ljana«, in 
navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«

6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli 
v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina 
vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega 

zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni ne-
premičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem 
skladu Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 1000 Ljub-
ljana: kontaktni osebi Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39, ali 
Aleš Tomažin, tel. 01/306-15-86.

Ogled nepremičnine bo dne 20. 12. 2013, med 
9. in 9.45.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

dne 3. 1. 2014, s pričetkom ob 9. uri, na sedežu organi-
zatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjske-
ga sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, v sejni 
sobi v III. nadstropju.

8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pri-
stojna komisija takoj po zaključenem postopku javnega 
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki 
opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in 
sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma 
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni 
od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po 
opravljenih pogajanjih.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega skla-
da Mestne občine Ljub ljana s soglasjem župana lah-
ko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve 
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega sta-
novanjskega sklada Mestne občine Ljub ljana, www.js-
smol.si in na spletni strani Mestne občine Ljub ljana 
(www.Ljub ljana.si), ter na oglasni deski na sedežu JSS 
MOL, Zarnikova 3, Ljub ljana.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana

Št. 3502-477/2013 Ob-4394/13

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in sklepa Komisi-
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je za vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpola-
ganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja 
Mestne občine Celje z dne 12. 11. 2013

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega 
zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. Celje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno 

s parc. št. 1034 – v izmeri 489 m2, k.o. 1077-Celje.
Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlokom 

o zazidalnem načrtu Lisce (Uradni list SRS, št. 23/84, 
in Uradni list RS, št. 69/93) predstavlja predmetna par-
cela stavbno zemljišče, ki služi kot rezervat prometne 
infrastrukture.

Izhodiščna cena zemljišča znaša 70,00 EUR/m2 ozi-
roma skupaj za celotno kvadraturo 489 m2 34.230,00 EUR. 
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22 %.

b) Lokacija v k.o. Celje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno 

s parc. št. 1578/1 – v izmeri 460 m2, k.o. 1077-Celje.
Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlo-

kom o zazidalnem načrt Levi breg Voglajne – Aljažev 
hrib (Uradni vestnik Celja, št. 26/68, in Uradni list SRS, 
št. 11/77, 33/79, 13/83, 23/84, 2/88, ter Uradni list RS, 
št. 69/93) predstavlja predmetna parcela stavbno ze-
mljišče, predvideno za gradnjo stanovanjske stavbe, 
s pogojem izdelave OPPN.

Mestna občina Celje si bo na delu zemljišč pridržala 
služnost komunalnih vodov.

Izhodiščna cena zemljišča znaša 55,00 EUR/m2 ozi-
roma skupaj za celotno kvadraturo 460 m2 25.300,00 EUR. 
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22 %.

c) Lokacija v k.o. Celje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno 

s parc. št. 1576/4 – travnik, v izmeri 481 m2, k.o. 1077- 
Celje.

Zemljišče se prodaja kot celota, v skladu z Odlok 
o Gospodarski coni Celje – Zazidalni načrt Obrtna cona 
ob Voglajni (proj. RC Celje TOZD Planiranje, št. 1/83, 
Uradni list SRS, št. 23/84, in Uradni list RS, št. 14/99) 
je predmetna parcela opredeljena kot stavbno zemljišče, 
območje industrijskih in pro izvodnih dejavnosti.

Izhodiščna cena zemljišča znaša 65,00 EUR/m2 ozi-
roma skupaj za celotno kvadraturo 481 m2 31.265,00 EUR. 
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22 %.

3. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik mora pla-
čati varščino v višini 10 % izhodiščne cene pod posa-
mezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine 
Celje, št. IBAN: SI56 012110100002855 MOC proračun, 
SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 28 
75108-7221002-70032213, koda namena: OTHR, z na-
vedbo »plačilo varščine za javni razpis-nepremičnine«.

4. Pogoji prodaje
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – 

kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku 

odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa 
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika.

c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje 
velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo ob-
računal glede na predložen projekt investitorja v uprav-
nem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je 
dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z ve-
ljavnim zazidalnim načrtom.

d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo 
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.

5. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Pri-

loga št. 1),
b) Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodišč-

ne cene, določene pod posamezno lokacijo v 2. točki 
razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2),

c) izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev 
ponudbe za prodajo nepremičnine« (Priloga št. 3),

d) Priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepre-

mičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma po-
tnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega 
registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri 
čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme 
biti starejši od 30 dni),

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne 
osebe in samostojne podjetnike; potrdilo DURS o plača-
nih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni.

6. Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino je 
izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejetju 
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po skle-
nitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je 
bistvena sestavina pravnega posla.

7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnej-
šega ponudnika

a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo 
ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti ku-
verti z oznako: »Ne odpiraj - Javno zbiranje ponudb za 
prodajo nepremičnin« na naslov: Mestna občina Celje, 
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo 
ponudbe je 23. 12. 2013, do 10. ure. Kot pravočasne se 
bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in 
ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter 
komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000 
Celje.

b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne po-
nudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne po-
nudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpi-
snih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponud-
be), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih 
postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. 
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 
7.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki 
je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, 
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo do-
polni do odpiranja ponudb.

d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni 
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z naj-
ugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek 
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

e) Ponudba veže ponudnika do 31. 3. 2014 in do 
tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug 
način razveljaviti.

f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sej-
ni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komuna-
lo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (II. nadstropje), 
23. 12. 2013, ob 10.15. Predstavniki ponudnikov se 
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb iz-
kazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom 
ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno 
prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje 
z občinskim premoženjem (v nadaljevanju komisija).
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g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni 
izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno po-
godbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru 
lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednje-
ga najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži 
varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.

h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami 
več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so 
ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni 
pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki 
bo ponudil najvišjo ceno.

8. Kontaktne osebe
Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo stavb-

nih zemljišč in poslovnih prostorov lahko zainteresirani 
ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za 
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 
Celje, na tel. 03/426-56-41 (Aleksandra Rezar) in na 
tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko).

Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je 
objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje, www.
celje.si.

Mestna občina Celje

 Ob-4416/13

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, 
v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 35. členom Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13), objavlja

javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
2. Opis predmeta prodaje
Mestna občina Koper je na Portalu javnih naro-

čil objavila javni razpis za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva »Izgradnja komunalne opreme na območju 
opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim baze-
nom« v Kopru«. Predmet javno-zasebnega partnerstva 
je izgradnja komunalne opreme za območje opremljanja 
»večnamenski objekt z olimpijskim bazenom v Kopru«, 
ki se financira iz lastnih sredstev zasebnega partner-
ja. Predmet prodaje so površine poslovnih prostorov 
oziroma posamezni deli posameznih objektov E in F, 
brez parkirnih mest, ki sestavljajo večnamenski objekt 
z olimpijskim bazenom v Kopru. Mestna občina Koper 
jih bo prenesla v last najugodnejšemu ponudniku ozi-
roma zasebnemu partnerju, ki bo zgradil komunalno 
opremo. Največja možna površina objektov, s katero 
s tem razpisom razpolaga Mestna občina Koper, je 
4.585,06 m² (robni pogoj) površin poslovnih prostorov 
v posameznih objektih E in F, v sklopu večnamenskega 
objekta z olimpijskim bazenom v Kopru, ki se nahaja na 
parcelah številka 1397/4, 1397/16, 1557/11, 1557/12, 
1557/13, 1557/10, 1401/3, 1401/4, 1402/5, 1402/6, 
1405/3, 1405/4, 1403/2, 1405/2, 1423/6, 1423/7, 1423/4, 
1423/5, 1430/21, 1430/14, 1430/15, 1430/16, 1430/18, 
1397/22,1397/21 in 1430/20, vse k.o. Koper. Posamezni 
objekti E in F so v celoti v lasti Mestne občine Koper. 
Posamezni objekti ter njihovi deli, ki so predmet razpisa, 
so razvidni iz skic in načrta etažne delitve, ki so priloga 
in sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil izvedbo 
vseh del po razpisni dokumentaciji, potrebnih za izgra-
dnjo, dokončanje in primopredajo komunalne opreme za 

najnižjo ponudbeno ceno izraženo v m² površin poslov-
nih prostorov v posameznih objektih E in F.

3. Vrsta pravnega posla: izvedba javno-zasebne-
ga partnerstva, kjer Mestna občina Koper kot plačilo 
za izvedbo projekta »Izgradnja komunalne opreme na 
območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpij-
skim bazenom v Kopru« na zasebnega partnerja prene-
se lastninsko pravico na v pogodbi o javno-zasebnem 
partnerstvu opredeljeni površini poslovnih prostorov na 
posameznih objektih E in F, in sicer po izpolnitvi vseh 
pogojev iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Za 
ta namen bo sklenjena tudi posebna prodajna pogodba 
v roku 15 dni od pravnomočnosti odločitve o vpisu eta-
žne lastnine v kataster stavb.

4. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je 
6. 1. 2014, do 10. ure.

5. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudba mora veljati najmanj do 6. 4. 2014.

6. Način in pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudniki morajo svoje ponudbe za nakup poslov-

nih prostorov predložiti v okviru postopka sklenitve jav-
no-zasebnega partnerstva, tako da dajo vlogo za skle-
nitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, kot je 
objavljeno na portalu javnih naročil in spletnih straneh 
Mestne občine Koper št. 354-130/2013 »Izgradnja ko-
munalne opreme na območju opremljanja »večnamen-
ski objekt z olimpijskim bazenom« št. 354-130/2013« 
v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj! – Ponudba za 
JZP Izgradnja komunalne opreme na območju opre-
mljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom« 
št. 354-130/2013« na naslov Mestna občina Koper, Ver-
dijeva 10, 6000 Koper. Za pravočasno oddano ponudbo 
se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov na-
ročnika ali je oddana osebno do 6. 1. 2014, do vključno 
10. ure. Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel 
za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. Na zadnji 
strani kuverte mora biti naveden čitljiv naziv in naslov 
ponudnika. Ponudba se bo štela za popolno, če bo 
pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in 
primerna. Ponudba ponudnika ali morebitna spremem-
ba/dopolnitev/umik ponudbe bo zavrnjena pred začet-
kom javnega odpiranja ponudb, če:

– ne bo oddana oziroma ne bo prispela na zgoraj 
navedeni naslov pravočasno (to je do datuma in ure, ki 
sta navedena),

– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne ponudbe ali nepravilno opremljene 

ponudbe bodo ponudnikom vrnjene neodprte. V prime-
ru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je po-
nudba formalno nepopolna, bo dopustil dopolnitev take 
ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. 
Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil 
ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Naročnik bo ocenil kot najugodnejšo ponudbo po-
nudnika, ki bo vsa dela po razpisni dokumentaciji izvedel 
za občino čim ceneje, tj. ponudil najmanjše število m² 
površin poslovnih prostorov v posameznih objektih E in 
F, ki so v lasti Mestne občine Koper in ki jih od nje prej-
me v last kot plačilo za opravljeno delo po tej razpisni 
dokumentaciji (npr. 1.975 m²).

Površine poslovnih prostorov, opredeljene v pogod-
bi o javno-zasebnem partnerstvu, se bodo v roku 30 dni 
po uspešno izvedenem projektu, kar pomeni po primo-
predaji izvršenih del, ki so predmet javno-zasebnega 
partnerstva, ki sledi odpravi napak in pravnomočnem 
uporabnem dovoljenju, skupaj s končnim obračunom 
del, skladno z določili pogodbe o javno-zasebnem par-
tnerstvu in posebne prodajne pogodbe, prenesla v last 
ponudnika oziroma zasebnega partnerja, tako da bo 
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Mestna občine Koper izstavila zemljiško knjižno dovoli-
lo, s katerim bo dovolila vknjižbo lastninske pravice na 
zasebnega partnerja, na katere bo podpis zakonitega 
zastopnika občine notarsko overjen.

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima 
naročnik pravico kadarkoli prekiniti postopek javnega 
naročila.

7. Način in rok plačila kupnine
Plačilo kupnine se izvede v obliki izgradnje komu-

nalne opreme na območju opremljanja »večnamenski 
objekt z olimpijskim bazenom« v Kopru, ki mora biti izve-
dena najkasneje do konca oktobra 2014. Rok izgradnje 
je pogoj za izbor najugodnejšega ponudnika v postopku 
sklenitve javno-zasebnega partnerstva.

Mestna občina Koper kot naročnik bo za prenos 
lastninske pravice na površinah objekta (prodaja nepre-
mičnine) zasebnemu partnerju izstavila račun, na kate-
rem bo DDV obračunan v skladu z zakonsko določeno 
stopnjo v času izstavitve računa.

8. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb: 
javno odpiranje ponudb bo potekalo 6. 1. 2014, ob 
11. uri, v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 
Koper.

9. Podrobnejši pogoji in ogled predmeta javnega 
zbiranja ponudb: podrobnejše pogoje za udeležbo v po-
stopku, informacije o predmetu prodaje in način obliko-
vanja ponudbe v postopku sklenitve javno-zasebnega 
partnerstva »Izgradnja komunalne opreme na območju 
opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim baze-
nom v Kopru«, je mogoče pridobiti v razpisni dokumen-
taciji, ki je ponudnikom dostopna na Portalu javnih na-
ročil in na spletni strani Mestne občine Koper. Ponudniki 
lahko razpisno dokumentacijo dobijo tudi na naslovu 
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. Doda-
tna pojasnila razpisne dokumentacije sme zainteresira-
na oseba zahtevati izključno v pisni obliki preko portala 
javnih naročil.

10. Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo 
nepremičnin: javno zbiranje ponudb za prodajo nepre-
mičnin Mestne občine Koper je objavljeno v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne 
občine Koper.

Mestna občina Koper

 Ob-4417/13

Povabilo k oddaji ponudbe
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva  

za izgradnjo komunalne opreme na območju 
opremljanja »večnamenski objekt  
z olimpijskim bazenom« v Kopru

1. Mestna občina Koper (v nadaljevanju tudi: »na-
ročnik« ali »občina« ali »javni partner«) na podlagi in 
v skladu z določili Zakona o javno-zasebnem partner-
stvu (Uradni list RS, št. 127/06, ZJZP), Zakona o jav-
nem naročanju (uradno prečiščeno besedilo, UPB5) 
(Uradni list RS, št. 12/13, v nadaljevanju: ZJN-2), Akta 
o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo komunalne 
opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt 
z olimpijskim bazenom« (Uradni list RS, št. 59/13, Akt 
o javno-zasebnem partnerstvu) vabi vse zainteresirane 
ponudnike oziroma kandidate (v nadaljevanju tudi: »po-
nudnik«, »kandidat«, »izvajalec javno-zasebnega par-
tnerstva« ali »zasebni partner«), da skladno z razpisno 
dokumentacijo predložijo vloge oziroma ponudbe za 
sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo ko-
munalne opreme na območju opremljanja »večnamen-
ski objekt z olimpijskim bazenom« v Kopru (v nadaljeva-

nju tudi: »projekt«). Javni razpis je objavljen na Portalu 
javnih naročil, v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletnih straneh Mestne občine Koper.

2. Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem po-
nudb ustavi postopek sklenitve javno-zasebnega par-
tnerstva. Javni partner tudi po objavi javnega razpisa ni 
zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partner-
stva. Vsebina javno-zasebnega partnerstva in obseg del 
sta razvidni iz razpisne dokumentacije.

3. Izvedba javno-zasebnega partnerstva, ki je pred-
met tega razpisa, se financira iz lastnih sredstev zaseb-
nega partnerja.

4. Naročnik bo izbral zasebnega partnerja, ki bo za 
izvedbo projekta dal ekonomsko najugodnejšo ponud-
bo. Cena izvedbe projekta kot eno izmed meril za izbor 
zasebnega partnerja, mora biti izražena v površini (m²) 
poslovnih prostorov večnamenskega objekta z olimpij-
skim bazenom v Kopru, brez parkirnih mest v kletnih 
garažah (v nadaljevanju tudi: »objekt«), ki je ob izvedbi 
postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva v lasti 
naročnika. Za izvedbo projekta zasebni partner ne bo 
prejel plačila v denarju, temveč bo naročnik na zasebne-
ga partnerja prenesel lastninsko pravico na tisti površini 
objekta, ki bo dogovorjena s pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu.

5. Za poplačilo izvedbe projekta sta na voljo dva 
ločena posamezna objekta, ki tvorita sestavni del objek-
ta, označena kot E in F, ki sta oba v nedokončani III. 
gradbeni fazi. Objekt E je na voljo v celoti, objekt F pa 
do vključno prvega nadstropja. Skica obeh posameznih 
objektov skupaj je sestavni del te razpisne dokumen-
tacije. Gre za objekta, v katerih se nahajajo poslovni 
prostori. Tako posamezni objekt E, kakor tudi posamezni 
objekt F, sta zgrajena do vključno drugega nadstropja. 
V skladu z gradbenim dovoljenjem za objekt, ki ga je 
izdala UE Koper, ima investitor pravico graditi objekt, 
tako da imata oba posamezna objekta E in F zgrajenih 
9 etaž (klet II, klet I, pritličje in šest nadstropij, posame-
zni objekt E tudi mezanin). V skladu s tem bo zasebni 
partner pridobil tudi pravico gradnje dodatnih nadstropij 
na posameznem objektu E.

6. Lastninska pravica se glede na število m² povr-
šine objekta, navedene v pogodbi o javno-zasebnem 
partnerstvu, sklenjene na podlagi ponudbe izbranega 
ponudnika, prenaša po vrstnem redu, tako da se najprej 
prenaša na objektu E in nato na objektu F. V obeh objek-
tih pa se površine objekta glede na ponudbo polnijo po 
vrstnem redu od pritličja proti višjim nadstropjem, kot je 
to opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji. Naročnik je 
že pričel s postopkom vzpostavitve etažne lastnine za 
objekt, ki še ni vzpostavljena in ni vpisana v kataster 
stavb. Za ta namen je že izdelal elaborat za vzpostavitev 
etažne lastnine na objektu, ki je sestavni del te razpisne 
dokumentacije. Naročnik pričakuje, da bo etažna la-
stnina v kataster stavb in zemljiško knjigo vpisana pred 
zaključkom vseh del za izvedbo projekta, zato bo na za-
sebnega partnerja v skladu z določbami pogodbe o jav-
no-zasebnem partnerstvu prenesel lastninsko pravico 
na posameznih delih objekta glede na število m², ki bodo 
navedeni v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, in 
v skladu s pravili polnjenja površin, kot so določena v tej 
razpisni dokumentaciji.

7. Prenos lastninske pravice bo izveden namesto 
plačila v roku 30 dni od dneva uspešno izvedene primo-
predaje zgrajene komunalne opreme na območju opre-
mljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom« 
v Kopru, ki sledi odpravi napak in pravnomočnemu 
uporabnemu dovoljenju, skupaj s končnim obračunom 
del. Z izročitvijo zemljiško knjižnega dovolila za vknjižbo 
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lastninske pravice na v pogodbi o javno-zasebnem par-
tnerstvu določenih posameznih delih posameznih objek-
tov E in F naročnik izpolni svojo pogodbeno obveznost.

8. Prenos lastninske pravice bo potekal in bo izve-
den v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), v skladu s katerima 
je v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih 
straneh Mestne občine Koper objavljeno javno zbiranje 
ponudb s povabilom k dajanju ponudb za razpolaganje 
(nakup) površin posameznih objektov E in F, tako da se 
ponudbe dajejo v obliki vloge/ponudbe za sklenitev jav-
no-zasebnega partnerstva v skladu s tem razpisom za 
izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja 
»večnamenski objekt z olimpijskim bazenom« v Kopru.

9. Zasebni partner bo s trenutkom sklenitve pogod-
be o javno-zasebnem partnerstvu, ne glede na to, da 
s tem trenutkom še ne postane lastnik površin objekta, 
takoj prevzel breme vseh stroškov, ki se nanašajo na 
površino prostorov, navedeno v pogodbi o javno-zaseb-
nem partnerstvu, ki jo bo po končanju projekta v skladu 
z vsebino te razpisne dokumentacije prejel v last in sku-
pne dele in skupne površine celotnega objekta, zlasti pa 
stroške urejanja skupnih površin in delov, vzpostavitve 
etažne lastnine, zavarovanja in vseh ostalih skupnih 
stroškov, ki se nanašajo na objekt, vse sorazmerno med 
površino prostorov, navedeno v pogodbi o javno-zaseb-
nem partnerstvu, ki jo bo po končanju projekta v skladu 
z vsebino te razpisne dokumentacije prejel v last, in 
površino celotnega objekta.

10. Zasebni partner mora komunalno infrastrukturo 
zgraditi po PGD, PZI projektni dokumentaciji po pravilu 
»ključ v roke«, kar med drugim pomeni, da se pogodbe-
na cena, ki je kot fiksna cena določena s pogodbo, ne 
more spremeniti. Določilo »ključ v roke« pomeni, da bo 
zasebni partner izvedel vsa dela, potrebna za izgradnjo 
pogodbenega predmeta ter odpravil vse pomanjkljivo-
sti, ugotovljene s strani javnega partnerja, in da obsega 
pogodbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in 

presežnih del z izključenim vplivom manjkajočih del na 
pogodbeno ceno. Zasebni partner se zavezuje, da bo 
izvedel tudi vsa presežna in nepredvidena dela, vse 
v okviru pogodbene vrednosti po pravilu »ključ v roke«, 
vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

11. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik 
v primeru prejema ne bo upošteval. Na javni razpis se 
lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni 
podjetniki posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za pri-
znanje sposobnosti po 42. do 45. členu ZJN-2 in ostale 
pogoje, navedene v nadaljevanju te razpisne dokumen-
tacije.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena 
v skladu z določili tega povabila in navodil.

12. Javni partner tudi po objavi javnega razpisa ni za-
vezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. 
Javni partner sme vse do sklenitve pogodbe o javno-za-
sebnem partnerstvu izločiti kandidata, ki najbolj ustreza 
postavljenim merilom, in izbrati naslednjega na ocenje-
valni lestvici, če nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da 
kandidat ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe. 
Okoliščine, ki kažejo, da kandidat ne bo mogel izpolnjeva-
ti obveznosti iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, 
so zlasti če je nad njim uveden stečajni postopek, posto-
pek likvidacije ali prisilne poravnave, če nima poravnanih 
svojih obveznosti z naslova davkov in drugih dajatev, 
določenih z zakonom, če se izkaže, da je vlogi predlo-
žil neresnične podatke o izpolnjevanju bistvenih zahtev, 
o obstoju kaznivih dejanj organiziranega kriminala, korup-
cije, goljufije ali pranja denarja in podobno.

13. Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo 
najpozneje do 6. 1. 2014, do vključno 10. ure, v spreje-
mno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

14. Ponudniki oddajo eno ponudbo/vlogo za skleni-
tev javno-zasebnega partnerstva, s katero se bo štelo, 
da hkrati oddajajo tudi ponudbo po postopku javnega 
zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin, kot je obja-
vljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni 
strani Mestne občine Koper in naveden v tej razpisni 
dokumentaciji.

Mestna občina Koper
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Št. 2153-6/2010/8 (1324-07) Ob-4395/13

V register političnih strank se pri politični stranki 
Stranki Medgeneracijske Solidarnosti in Razvoja, 
s skrajšanim imenom Medgeneracijska stranka, s kra-
tico imena SMSR in s sedežem v Mariboru, Titova 
cesta 44, ter z matično številko: 4022459, vpiše spre-
memba naslova sedeža stranke v: Maribor, Gregorči-
čeva ulica 24.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-52/2013-5 Ob-4052/13

Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Vič – Rudnik, 
z dnem 17. 10. 2013 sprejme v hrambo statut z nazi-
vom »Pravila Organizacije sindikata Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor« in ga vpiše v evidenco sta-
tutov sindikatov, pod zaporedno številko 227, za sindikat 
z imenom: Organizacija sindikata Ministrstva za in-
frastrukturo in prostor, kratico: OS MZIP, in sedežem: 
Langusova ulica 4, 1000 Ljub ljana.

Evidence sindikatov
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 Ob-4373/13

Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena 
Zakona o gospodarskih družbah-1, samostojni podje-
tnik ELZAK Anton Kovič s.p., Stara cesta 6 Domžale, 
matična številka 5522280000, obvešča upnike, da bo po 
preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave, pričel 
s postopkom prenosa dejavnosti na novoustanovljeno 
družbo s prenosom sub jekta samostojnega podjetnika 
na to družbo, po postopku in na način, kot je opredeljen 
v ZGD-1.

ELZAK  
Anton Kovič s.p.

Objave gospodarskih družb
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Izvršbe

VL 88432/2013 Os-4268/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 88432/2013 z dne 31. 5. 2013, 
ki je 28. 6. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja izv.Vita Krevsel, opr. št. 
IZV 218/2013 z dne 17. 10. 2013, nepremičnina, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, v skupni 
izmeri 49,35 m2, z ID znakom 2637-5/0-0, last dolžni-
ce Irene Krivec, stanujoče Cesta 1. maja 1, Jesenice, 
zarubljena v korist upnice Posojinica Bank Št. Jakob 
v Rožu, Št. Jakob 14, Št. Jakob v Rožu, zaradi izterjave 
5.494,02 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 18. 11. 2013

VL 97054/2011-16 Os-4244/13

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 97054/2011 z dne 7. 7. 2011, je 
bil dne 20. 1. 2010 opravljen v korist upnika SPL Ljub-
ljana d.d., Frankopanska ulica 18 a, Ljub ljana, rubež 
stanovanja št. 7, na naslovu Moškričeva 44, Ljub ljana, 
v izmeri 53,56 m2, last dolžnika Dolamič Dušana, Mo-
škričeva 44, Ljub ljana. Zapisnik o rubežu ima pomen 
zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 10. 2013

VL 99872/2008 Os-4305/13

Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4, 2000 Mari-
bor, je dne 4. 7. 2013, s pričetkom ob 10. uri, v izvršilni 
zadevi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, pod opr. št. VL 
99872/2008 upnika Energetika Maribor d.o.o., Jadran-
ska 28, Maribor, proti dolžnici Kokol Teodori Mariji, Maj-
cigerjeva ulica 9, Maribor, zaradi izterjave 318,12 EUR 
s pripadki, na naslovu Majcigerjeva ulica 9, Maribor, pri 
dolžniku, opravil rubež nepremičnine stanovanja št. 412, 
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Maj-
cigerjeva ulica 9, Maribor. Stavba ima št. 12, v k.o. 678, 
Spodnje Radvanje, parc. št. 942/1. Po podatkih razvi-
dnih iz popisa nepremičnin stanovanje obsega neto tlo-
risne površine dela stavbe 32,00 m2, od tega uporabne 
površine dela stavbe 28,00 m2 in klet 4,00 m2. Rubež 
nepremičnine se je opravil na način kot to določa Za-
kon o izvršbi in in zavarovanju in Pravilnik o opravljanju 
službe izvršitelja.

Iz spisa izvršitelja je razvidno, da je dolžnik o opra-
vi izvršilnega dejanja bil na pravilen način obveščen, 
vendar ga ni bilo, zato se je izvršilno dejanje opravilo 
brez dolžnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2013

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 26/2010-165 Os-4154/13
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-

vi predlagateljev: 1. Dževad Šabić, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 2. Zlata Šabić, Brilejeva 1, 3. Esad Vehabović, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 4. Boro Ličina, Ulica Bratov Uča-
kar 42, Ljub ljana, 5. Nada Lozej, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
6. Slobodan Furlan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 7. Marija 
Zebec, Brilejeva 1, Ljub ljana, 8. Edvard Veselko Zebec, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 9. Antonija Dolničar, Kotnikova 
ulica 34, Ljub ljana, 10. Milan Žorž, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
11. Miladin Jovičić, Brilejeva 1, Ljub ljana, 12. Barbara 
Tomše, Brilejeva 1, Ljub ljana, 13. Friderik Korošec, Bri-
lejeva 1, Ljub ljana, 14. Miroslav Milošević, Maroltova 7, 
Ljub ljana, 15. Anita Robar, Brilejeva 1, Ljub ljana, 16. Vi-
ljam Prodan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 17. Biserka Dremelj, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 18. Maja Čepin-Dremelj, Gori-
ška 19b, Maribor, 19. Manca Dremelj, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 20. Kristina Jožica-Volčič, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
21. Antonija Klavs, Brilejeva 3, Ljub ljana, 22. Bojan 
Jelačin, Brilejeva 3, Ljub ljana, 23. Majda Renar, Brileje-
va 3, Ljub ljana, 24. Valerija Lah, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
25. Mile Bionda, Brilejeva 3, Ljub ljana, 26. Radomir Jo-
vanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 27. Radmila Jovanović, 
Brilejeva 3, Ljub ljana, 28. Slavko Raić, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 29. Dušan Ogrič, Brilejeva 3, Ljub ljana, 30. Mateja 
Papež-Ogrič, Brilejeva 3, Ljub ljana, 31. Boro Dragić, 
Brilejeva 3, Ljub ljana, 32. Nada Dragić, Brilejeva 3, 
Ljub ljana, 33. Dušanka Radić, Brilejeva 2, Ljub ljana, 34. 
Stanko Radić, Brilejeva 2, Ljub ljana, 35. Genovefa No-
vak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 36. Lidija Novak, Brilejeva 3, 
Ljub ljana, 37. Marija Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 38. 
Stjepan Ropar, Brilejeva 3, Ljub ljana, 39. Haris Babić, 
Martina Krpana 6, Ljub ljana, 40. Noricum d.o.o., Brileje-
va 3, Ljub ljana, ki ga zastopa Franc Mavrič, Brilejeva 8, 
Ljub ljana, ki jih vse zastopa Klavdija Šušnjara, dir. pod-
jetja Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška cesta 185, 
Ljub ljana, zoper nasprotno udeleženko: Mestno občino 
Ljub ljana, ki jo zastopa Jasna Plazl, univ. dipl. prav., ob 
udeležbi: Helene Baša Česnik, Karla Paušerja, Staniše 
Stoilkovića, družbe Mastra, banke Unicredit bank Slove-
nija d.d., Bojana Maleca, Mojce Medič, Barbare Oman, 
Matjaža Godeca, Valerije Godec, Irene Novak, Petra 
Prendžova, Slobodana Kasagića, Ilinke Kasagić, Du-
šana Pavčnika, Martine Bašin-Pavčnik, Sonje Jamšek, 
Jožice Artnak, Vaska Artnaka, banke Sparkasse d.d., 
Jaska Ćoralića, Četibe Ćoralić, Djula Prošića, Vojina Ga-
janovića, Elizabete-Beti Gajanović, Alojzija Cafa, Iztoka 
Stegala, Ljudmile Stegal, Primoža Urgla, Nadje Urgl, 
Vladimirja Klopčiča, Magdalene Klopčič, Vanje Nikolić, 
Slavka Jovanovića, Magdalene Urbas, Stanislava Ma-
tije Krajnca, Jasmine Markič, Brigite Hruševar-Bobek, 
Ilije Janković, Andje Janković, Borke Markovič, Stani-
slava Markoviča, Marije Glušič, Andreja Glušiča, Mar-
jana Slabeta, Otona Mikuliča, Florijana Renarja, Tadeja 
Rusiča, Stanislava Perka, Tamare Urbanc, Radomira 

Objave sodišč



Stran 3314 / Št. 100 / 6. 12. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Jovanovića, Radmile Jovanović, Darje Birkelbach, Jurija 
Metličarja, Helene Metličar, Boruta Peterlina, Vladimirja 
Krašoveca, Vladka Krašovec, Denisa Pavlinaca, Dejana 
Djuranovića, Muharema Dolića, Slavice Dolić, Andreja 
Kranjca, banke NLB d.d., družbe List d.o.o., Alenke 
Premrov, Dušana Bojića, Vinke Bojić, Danijela Novaka, 
Katjuše Novak, Katje Kovačič, Nade Abazove, Tomaža 
Verbiča-Šalamona, Andreje Verbič-Šalamon, Andreja 
Knega, Alje Knego, Darje Vidmar, Vladislava Vidmarja, 
banke Volksbank d.d., Bronislave Pivk, Aleše Mikuš, 
Alana Barešića, Miroslava Barešića, Mojce Nose, Ma-
je-Lare Mirnik, banke Nova KBM d.d, Andreja Ivanuše, 
Vlaste Kuret in Boruta Kovačca, zaradi vzpostavitve 
etažne lastnine, dne 2. 10. 2013 izdalo sklep o začetku 
postopka vzpostavitve zemljiško knjižnih listin:

1. soinvestitorske pogodbe, št. 83-7779 z dne 21. 2. 
1983 sklenjene med investitorjem: Zavodom za izgra-
dnjo Ljub ljane, TOZD Inženiring, Ljub ljana, Kersniko-
va 6, ki ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt, dipl. inž. 
arh., ter soinvestitorjem: Pivovarna Union, Pivovarni-
ška 2, Ljub ljana, ki jo zastopa direktor Lavrič Mitja, dipl. 
ek., in sicer glede naslednjih posameznih delov v stano-
vanjskem objektu B-16 v soseski ŠS-8/2 Nova Dravlje, 
Občina Ljub ljana - Šiška, parc. št. 102/1, k.o. Dravlje:

– dvosobnega stanovanja št. 7/04, v VII. nadstro-
pju, v skupni izmeri 59,15 m2,

– dvosobnega stanovanja št. 10/03, v X. nadstro-
pju, v skupni izmeri 59,15 m2,

– dvosobnega stanovanja št. 1/09, v I. nadstropju, 
v skupni izmeri 59,15 m2,

– dvosobnega stanovanja št. 10/10, v X. nadstro-
pju, v skupni izmeri 59,15 m2.

2. dodatek k soinvestitorski pogodbi, št. 82-7779 
z dne 31. 1. 1984, sklenjen med investitorjem: Zavo-
dom za izgradnjo Ljub ljane, TOZD Inženiring, Ljub ljana, 
Kersnikova 10, ki ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt, 
dipl. inž. arh., ter soinvestitorjem: Pivovarna Union, Pivo-
varniška 2, Ljub ljana, glede naslednjih posameznih de-
lov štirisobnega stanovanja št. 6, v 2. nadstropju objekta 
B-16, soseska ŠS 8/2 Nove Dravlje:

– dvosobnega stanovanja št. 4, v 7. nadstropju, 
v skupni izmeri 59,15 m2,

– dvosobnega stanovanja št. 3, v 10. nadstropju, 
v skupni izmeri 59,15 m2,

– dvosobnega stanovanja št. 9, v 1. nadstropju, 
v skupni izmeri 59,15 m2,

– dvosobnega stanovanja št. 10, v 10. nadstropju, 
v skupni izmeri 59,15 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 2. 10. 2013

N 26/2010-167 Os-4155/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Dževad Šabić, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 2. Zlata Šabić, Brilejeva 1, 3. Esad Vehabović, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 4. Boro Ličina, Ulica Bratov Uča-
kar 42, Ljub ljana, 5. Nada Lozej, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
6. Slobodan Furlan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 7. Marija Ze-
bec, Brilejeva 1, Ljub ljana, 8. Edvard Veselko Zebec, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 9. Antonija Dolničar, Kotnikova 
ulica 34, Ljub ljana, 10. Milan Žorž, Brilejeva 1, Ljub ljana, 

11. Miladin Jovičić, Brilejeva 1, Ljub ljana, 12. Barba-
ra Tomše, Brilejeva 1, Ljub ljana, 13. Friderik Korošec, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 14. Miroslav Milošević, Marolto-
va 7, Ljub ljana, 15. Anita Robar, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
16. Viljam Prodan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 17. Biserka 
Dremelj, Brilejeva 1, Ljub ljana, 18. Maja Čepin-Dremelj, 
Goriška 19b, Maribor, 19. Manca Dremelj, Brilejeva 1, 
Ljub ljana, 20. Kristina Jožica-Volčič, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 21. Antonija Klavs, Brilejeva 3, Ljub ljana, 22. Bo-
jan Jelačin, Brilejeva 3, Ljub ljana, 23. Majda Renar, 
Brilejeva 3, Ljub ljana, 24. Valerija Lah, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 25. Mile Bionda, Brilejeva 3, Ljub ljana, 26. Ra-
domir Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 27. Radmila 
Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 28. Slavko Raić, Bri-
lejeva 3, Ljub ljana, 29. Dušan Ogrič, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 30. Mateja Papež-Ogrič, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
31. Boro Dragić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 32. Nada Dra-
gić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 33. Dušanka Radić, Brileje-
va 2, Ljub ljana, 34. Stanko Radić, Brilejeva 2, Ljub ljana, 
35. Genovefa Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 36. Lidija 
Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 37. Marija Novak, Brile-
jeva 3, Ljub ljana, 38. Stjepan Ropar, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 39. Haris Babić, Martina Krpana 6, Ljub ljana, 
40. Noricum d.o.o., Brilejeva 3, Ljub ljana, ki ga za-
stopa Franc Mavrič, Brilejeva 8, Ljub ljana, ki jih vse 
zastopa Klavdija Šušnjara, dir. podjetja Arkada nepre-
mičnine d.o.o., Celovška cesta 185, Ljub ljana, zoper 
nasprotno udeleženko: Mestno občino Ljub ljana, ki jo 
zastopa Jasna Plazl, univ. dipl. prav., ob udeležbi: He-
lene Baša Česnik, Karla Paušerja, Staniše Stoilkovića, 
družbe Mastra, banke Unicredit bank Slovenija d.d., 
Bojana Maleca, Mojce Medič, Barbare Oman, Matjaža 
Godeca, Valerije Godec, Irene Novak, Petra Prendžova, 
Slobodana Kasagića, Ilinke Kasagić, Dušana Pavčnika, 
Martine Bašin-Pavčnik, Sonje Jamšek, Jožice Artnak, 
Vaska Artnaka, banke Sparkasse d.d., Jaska Ćoralića, 
Četibe Ćoralić, Djula Prošića, Vojina Gajanovića, Eli-
zabete-Beti Gajanović, Alojzija Cafa, Iztoka Stegala, 
Ljudmile Stegal, Primoža Urgla, Nadje Urgl, Vladimirja 
Klopčiča, Magdalene Klopčič, Vanje Nikolić, Slavka Jo-
vanovića, Magdalene Urbas, Stanislava Matije Krajnca, 
Jasmine Markič, Brigite Hruševar-Bobek, Ilije Janković, 
Andje Janković, Borke Markovič, Stanislava Markoviča, 
Marije Glušič, Andreja Glušiča, Marjana Slabeta, Otona 
Mikuliča, Florijana Renarja, Tadeja Rusiča, Stanislava 
Perka, Tamare Urbanc, Radomira Jovanovića, Radmile 
Jovanović, Darje Birkelbach, Jurija Metličarja, Helene 
Metličar, Boruta Peterlina, Vladimirja Krašoveca, Vladka 
Krašovec, Denisa Pavlinaca, Dejana Djuranovića, Mu-
harema Dolića, Slavice Dolić, Andreja Kranjca, banke 
NLB d.d., družbe List d.o.o., Alenke Premrov, Dušana 
Bojića, Vinke Bojić, Danijela Novaka, Katjuše Novak, 
Katje Kovačič, Nade Abazove, Tomaža Verbiča-Šala-
mona, Andreje Verbič-Šalamon, Andreja Knega, Alje 
Knego, Darje Vidmar, Vladislava Vidmarja, banke Vol-
ksbank d.d., Bronislave Pivk, Aleše Mikuš, Alana Bare-
šića, Miroslava Barešića, Mojce Nose, Maje-Lare Mirnik, 
banke Nova KBM d.d, Andreja Ivanuše, Vlaste Kuret in 
Boruta Kovačca, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, 
dne 2. 10. 2013 izdalo sklep o začetku postopka vzpo-
stavitve zemljiško knjižne listine:

– soinvestitorske pogodbe št. 62/7642 z dne 30. 12. 
1982 sklenjene med investitorjem: Zavod za izgradnjo 
Ljub ljane, TOZD Inženiring, Ljub ljana, Kersnikova 6, ki 
ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt, dipl. ing. arh., 
ter soinvestitorjem: Iskra, Center za elektrooptiko, Ste-
gne 7, Ljub ljana, ki ga zastopa predsednik KPO Mar-
ko Štular, in sicer glede naslednjih posameznih delov 
stanovanjskega objekta B-16 v soseski ŠS-8/2 Nova 
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Dravlje, Občina Ljub ljana-Šiška, parc. št.: 102/1, k.o. 
Dravlje,

– trisobno stanovanje št. 1/01, v I. nadstropju, I. 
vhod, v skupni izmeri 75,48 m2,

– trisobno stanovanje št. 3/01, v II. nadstropju, I. 
vhod, v skupni izmeri 75,48 m2,

– trisobno stanovanje št. 6/01, v VI. nadstropju, I. 
vhod, v skupni izmeri 75,48 m2,

– trisobno stanovanje št. 7/02, v VII. nadstropju, I. 
vhod, v skupni izmeri 75,48 m2,

– štirisobno stanovanje št. 7/06, v VII. nadstropju, I. 
vhod, v skupni izmeri 91,94 m2,

– štirisobno stanovanje št. 1/12, v I. nadstropju, II. 
vhod, v skupni izmeri 91,94 m2,

– štirisobno stanovanje št. 4/12, v IV. nadstropju, II. 
vhod, v skupni izmeri 91,94 m2,

– štirisobno stanovanje št. 7/12, v VII. nadstropju, 
II. vhod, v skupni izmeri 91,94 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev 
postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 2. 10. 2013

N 26/2010-171 Os-4157/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Dževad Šabić, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 2. Zlata Šabić, Brilejeva 1, 3. Esad Vehabović, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 4. Boro Ličina, Ulica Bratov Uča-
kar 42, Ljub ljana, 5. Nada Lozej, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
6. Slobodan Furlan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 7. Marija Ze-
bec, Brilejeva 1, Ljub ljana, 8. Edvard Veselko Zebec, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 9. Antonija Dolničar, Kotnikova 
ulica 34, Ljub ljana, 10. Milan Žorž, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
11. Miladin Jovičić, Brilejeva 1, Ljub ljana, 12. Barba-
ra Tomše, Brilejeva 1, Ljub ljana, 13. Friderik Korošec, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 14. Miroslav Milošević, Marolto-
va 7, Ljub ljana, 15. Anita Robar, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
16. Viljam Prodan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 17. Biserka 
Dremelj, Brilejeva 1, Ljub ljana, 18. Maja Čepin-Dremelj, 
Goriška 19b, Maribor, 19. Manca Dremelj, Brilejeva 1, 
Ljub ljana, 20. Kristina Jožica-Volčič, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 21. Antonija Klavs, Brilejeva 3, Ljub ljana, 22. Bo-
jan Jelačin, Brilejeva 3, Ljub ljana, 23. Majda Renar, 
Brilejeva 3, Ljub ljana, 24. Valerija Lah, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 25. Mile Bionda, Brilejeva 3, Ljub ljana, 26. Ra-
domir Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 27. Radmila 
Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 28. Slavko Raić, Bri-
lejeva 3, Ljub ljana, 29. Dušan Ogrič, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 30. Mateja Papež-Ogrič, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
31. Boro Dragić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 32. Nada Dra-
gić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 33. Dušanka Radić, Brileje-
va 2, Ljub ljana, 34. Stanko Radić, Brilejeva 2, Ljub ljana, 
35. Genovefa Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 36. Lidija 
Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 37. Marija Novak, Brile-
jeva 3, Ljub ljana, 38. Stjepan Ropar, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 39. Haris Babić, Martina Krpana 6, Ljub ljana, 
40. Noricum d.o.o., Brilejeva 3, Ljub ljana, ki ga za-
stopa Franc Mavrič, Brilejeva 8, Ljub ljana, ki jih vse 
zastopa Klavdija Šušnjara, dir. podjetja Arkada nepre-
mičnine d.o.o., Celovška cesta 185, Ljub ljana, zoper 
nasprotno udeleženko: Mestno občino Ljub ljana, ki jo 
zastopa Jasna Plazl, univ. dipl. prav., ob udeležbi: He-

lene Baša Česnik, Karla Paušerja, Staniše Stoilkovića, 
družbe Mastra, banke Unicredit bank Slovenija d.d., 
Bojana Maleca, Mojce Medič, Barbare Oman, Matjaža 
Godeca, Valerije Godec, Irene Novak, Petra Prendžova, 
Slobodana Kasagića, Ilinke Kasagić, Dušana Pavčnika, 
Martine Bašin-Pavčnik, Sonje Jamšek, Jožice Artnak, 
Vaska Artnaka, banke Sparkasse d.d., Jaska Ćoralića, 
Četibe Ćoralić, Djula Prošića, Vojina Gajanovića, Eli-
zabete-Beti Gajanović, Alojzija Cafa, Iztoka Stegala, 
Ljudmile Stegal, Primoža Urgla, Nadje Urgl, Vladimirja 
Klopčiča, Magdalene Klopčič, Vanje Nikolić, Slavka Jo-
vanovića, Magdalene Urbas, Stanislava Matije Krajnca, 
Jasmine Markič, Brigite Hruševar-Bobek, Ilije Janković, 
Andje Janković, Borke Markovič, Stanislava Markoviča, 
Marije Glušič, Andreja Glušiča, Marjana Slabeta, Otona 
Mikuliča, Florijana Renarja, Tadeja Rusiča, Stanislava 
Perka, Tamare Urbanc, Radomira Jovanovića, Radmi-
le Jovanović, Darje Birkelbach, Jurija Metličarja, He-
lene Metličar, Boruta Peterlina, Vladimirja Krašoveca, 
Vladka Krašovec, Denisa Pavlinaca, Dejana Djurano-
vića, Muharema Dolića, Slavice Dolić, Andreja Kranjca, 
banke NLB d.d., družbe List d.o.o., Alenke Premrov, 
Dušana Bojića, Vinke Bojić, Danijela Novaka, Katjuše 
Novak, Katje Kovačič, Nade Abazove, Tomaža Verbi-
ča-Šalamona, Andreje Verbič-Šalamon, Andreja Knega, 
Alje Knego, Darje Vidmar, Vladislava Vidmarja, banke 
Volksbank d.d., Bronislave Pivk, Aleše Mikuš, Alana 
Barešića, Miroslava Barešića, Mojce Nose, Maje-Lare 
Mirnik, banke Nova KBM d.d, Andreja Ivanuše, Vlaste 
Kuret in Boruta Kovačca, zaradi vzpostavitve etažne 
lastnine, dne 2. 10. 2013 izdalo sklep o začetku postop-
ka vzpostavitve zemljiško knjižne listine, soinvestitorske 
pogodbe št. 82/7481 z dne 22. 12. 1982 sklenjene med 
investitorjem: Zavodom za izgradnjo Ljub ljane, TOZD In-
ženiring, Ljub ljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa direktor 
TOZD Slavko Bajt, dipl. ing. arh., ter soinvestitorjema: 
Gombač Jože, roj. 1. 2. 1954, in Gombač Magda, roj. 
29. 3. 1955, oba Rožna dolina, Ljub ljana, in sicer glede 
trisobnega stanovanja št. 4/08 v IV. nadstropju stano-
vanjskega objekta B-16 v soseski ŠS-8/2 Nova Dravlje, 
Občina Ljub ljana-Šiška, parc. št.: 102/1, k.o. Dravlje, 
v skupni izmeri 75,4 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 2. 10. 2013

N 26/2010-173 Os-4158/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Dževad Šabić, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 2. Zlata Šabić, Brilejeva 1, 3. Esad Vehabović, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 4. Boro Ličina, Ulica Bratov Uča-
kar 42, Ljub ljana, 5. Nada Lozej, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
6. Slobodan Furlan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 7. Marija Ze-
bec, Brilejeva 1, Ljub ljana, 8. Edvard Veselko Zebec, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 9. Antonija Dolničar, Kotnikova 
ulica 34, Ljub ljana, 10. Milan Žorž, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
11. Miladin Jovičić, Brilejeva 1, Ljub ljana, 12. Barba-
ra Tomše, Brilejeva 1, Ljub ljana, 13. Friderik Korošec, 
Brilejeva 1, Ljub ljana, 14. Miroslav Milošević, Marolto-
va 7, Ljub ljana, 15. Anita Robar, Brilejeva 1, Ljub ljana, 
16. Viljam Prodan, Brilejeva 1, Ljub ljana, 17. Biserka 
Dremelj, Brilejeva 1, Ljub ljana, 18. Maja Čepin-Dremelj, 
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Goriška 19b, Maribor, 19. Manca Dremelj, Brilejeva 1, 
Ljub ljana, 20. Kristina Jožica-Volčič, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, 21. Antonija Klavs, Brilejeva 3, Ljub ljana, 22. Bo-
jan Jelačin, Brilejeva 3, Ljub ljana, 23. Majda Renar, 
Brilejeva 3, Ljub ljana, 24. Valerija Lah, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 25. Mile Bionda, Brilejeva 3, Ljub ljana, 26. Ra-
domir Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 27. Radmila 
Jovanović, Brilejeva 3, Ljub ljana, 28. Slavko Raić, Bri-
lejeva 3, Ljub ljana, 29. Dušan Ogrič, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 30. Mateja Papež-Ogrič, Brilejeva 3, Ljub ljana, 
31. Boro Dragić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 32. Nada Dra-
gić, Brilejeva 3, Ljub ljana, 33. Dušanka Radić, Brileje-
va 2, Ljub ljana, 34. Stanko Radić, Brilejeva 2, Ljub ljana, 
35. Genovefa Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 36. Lidija 
Novak, Brilejeva 3, Ljub ljana, 37. Marija Novak, Brile-
jeva 3, Ljub ljana, 38. Stjepan Ropar, Brilejeva 3, Ljub-
ljana, 39. Haris Babić, Martina Krpana 6, Ljub ljana, 
40. Noricum d.o.o., Brilejeva 3, Ljub ljana, ki ga za-
stopa Franc Mavrič, Brilejeva 8, Ljub ljana, ki jih vse 
zastopa Klavdija Šušnjara, dir. podjetja Arkada nepre-
mičnine d.o.o., Celovška cesta 185, Ljub ljana, zoper 
nasprotno udeleženko: Mestno občino Ljub ljana, ki jo 
zastopa Jasna Plazl, univ. dipl. prav., ob udeležbi: He-
lene Baša Česnik, Karla Paušerja, Staniše Stoilkovića, 
družbe Mastra, banke Unicredit bank Slovenija d.d., 
Bojana Maleca, Mojce Medič, Barbare Oman, Matjaža 
Godeca, Valerije Godec, Irene Novak, Petra Prendžova, 
Slobodana Kasagića, Ilinke Kasagić, Dušana Pavčnika, 
Martine Bašin-Pavčnik, Sonje Jamšek, Jožice Artnak, 
Vaska Artnaka, banke Sparkasse d.d., Jaska Ćoralića, 
Četibe Ćoralić, Djula Prošića, Vojina Gajanovića, Eli-
zabete-Beti Gajanović, Alojzija Cafa, Iztoka Stegala, 
Ljudmile Stegal, Primoža Urgla, Nadje Urgl, Vladimirja 
Klopčiča, Magdalene Klopčič, Vanje Nikolić, Slavka Jo-
vanovića, Magdalene Urbas, Stanislava Matije Krajnca, 
Jasmine Markič, Brigite Hruševar-Bobek, Ilije Janković, 
Andje Janković, Borke Markovič, Stanislava Markoviča, 
Marije Glušič, Andreja Glušiča, Marjana Slabeta, Otona 
Mikuliča, Florijana Renarja, Tadeja Rusiča, Stanislava 
Perka, Tamare Urbanc, Radomira Jovanovića, Radmile 
Jovanović, Darje Birkelbach, Jurija Metličarja, Helene 
Metličar, Boruta Peterlina, Vladimirja Krašoveca, Vladka 
Krašovec, Denisa Pavlinaca, Dejana Djuranovića, Mu-
harema Dolića, Slavice Dolić, Andreja Kranjca, banke 
NLB d.d., družbe List d.o.o., Alenke Premrov, Dušana 
Bojića, Vinke Bojić, Danijela Novaka, Katjuše Novak, 
Katje Kovačič, Nade Abazove, Tomaža Verbiča-Šala-
mona, Andreje Verbič-Šalamon, Andreja Knega, Alje 
Knego, Darje Vidmar, Vladislava Vidmarja, banke Vol-
ksbank d.d., Bronislave Pivk, Aleše Mikuš, Alana Bare-
šića, Miroslava Barešića, Mojce Nose, Maje-Lare Mirnik, 
banke Nova KBM d.d, Andreja Ivanuše, Vlaste Kuret in 
Boruta Kovačca, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, 
dne 24. 9. 2013 izdalo sklep o začetku postopka vzpo-
stavitve zemljiško knjižne listine:

– soinvestitorska pogodba z dne 13. 1. 1983 skle-
njena med investitorjem: Zavodom za izgradnjo Ljub-
ljane, TOZD Inženiring, Ljub ljana, Kersnikova 6, ki ga 
zastopa direktor TOZD Slavko Bajt, dipl. ing. arh, ter 
soinvestitor: Senija Mehič, roj. 2. 2. 1960, Šišenska 48, 
Ljub ljana, in sicer glede enoinpolsobnega stanovanja 
št. 9/11 v IX. nadstropju stanovanjskega objekta B-16, 
v soseski ŠS-8/2 Nova Dravlje, Občina Ljub ljana-Šiška, 
parc. št. 102/1, k.o. Dravlje, v skupni izmeri 45,48 m2,

– dodatek k soinvestitorski pogodbi št.: 83-7675 
z dne 31. 1. 1984, sklenjen med investitorjem: Zavodom 
za izgradnjo Ljub ljane, TOZD Inženiring, Ljub ljana, Ker-
snikova 10, ki ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt, dipl. 
ing. arh, ter soinvestitorjem: Senija Mehič, Šišenska 48, 

Ljub ljana, glede enoinpolsobnega stanovanja št. 11, v 9. 
nadstropju objekta B-16, soseska ŠS 8/2 Nove Dravlje.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev 
postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 2. 10. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih in 
skrbnikih

D 107/2011 Os-4066/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem 
sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokoj-
nem Jakobu Franku, iz Pregarij 14, umrlem 2. 12. 1909, 
zapustnikovi pravnukinji Grubiša Mariji, naslov neznan, 
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Milana Volka 
iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 19. Začasni zastopnik ima 
v tem zapuščinskem postopku vse pravice in dolžnosti 
zakonitega zastopnika. Dedinjo bo zastopal od dneva 
postavitve in vse do takrat, dokler dedinja ali njen po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 17. 10. 2013

VL 1674/2011 Os-4189/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adri-
atic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljub ljanska 
cesta 3A, Koper – Capodistria, proti dolžniku: Mirzi Sa-
lihović, Spodnje Škofije 58, Škofije, ki ga zastopa odve-
tnik Peter Kos, Kozlovičeva 16a, Koper, zaradi izterjave 
2.448,53 EUR, sklenilo:

dolžniku Mirzi Salihović, Spodnje Škofije 58, Ško-
fije, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Peter 
Kos, Kozlovičeva 16a, Koper.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 26. 9. 2013

VL 22326/2012 Os-4277/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Hotel 
Marko, Gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o., Obala 28, 
Portorož – Portorose, proti dolžnici Anici Arh, Cesta XIV. 
divizije 5, Maribor, ki jo zastopa zakoniti zastopnik odve-
tnik Jure Razgoršek, Linhartova ulica 6, Maribor, zaradi 
izterjave 605,94 EUR, sklenilo:
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dolžnici Anici Arh, Cesta XIV. divizije 5, Maribor, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jure 
Razgoršek, Linhartova ulica 6, 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 Ljub ljani
dne 18. 10. 2913

VL 167730/2013 Os-4309/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., 
Frankopanska ulica 18A, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. 
Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljub-
ljana, proti dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1, 
Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. začasni zastopnik 
odv. Varja Holec, Komenskega ulica 4, Ljub ljana - do-
stava, zaradi izterjave 86,03 EUR, sklenilo:

dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Varja Ho-
lec, Komenskega ulica 4, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 20. 11. 2013

IV P 275/2013 Os-4214/13

Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni zade-
vi opr. št. IV P 275/2013 tožeče stranke Chandre Devini, 
Jerebova 20, Novo mesto, zoper toženo stranko Maxi-
miliana Paula Bourela, trenutno neznanega prebivali-
šča, zaradi dodelitve mld. otroka, določitve preživnine in 
stikov, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku toženi stranki zaradi ne-
zmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasnega 
zastopnika odvetnika Marka Štamcarja, Novi trg 11, 
Novo mesto.

Začasni zastopnik bo zastopal interese tožene 
stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugoto-
vi njeno prebivališče oziroma dokler tožena stranka ali 
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu  
dne 5. 11. 2013

VL 43744/2010 Os-4199/13

Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni zadevi upni-
ce Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljub ljana, 
zoper dolžnika Enesa Aličković, Gregorčičeva 10, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 10.858,96 EUR, izven naroka 5. 
novembra 2013 sklenilo:

dolžniku Enesu Aličković, stanujočem Gregorčiče-
va 10, Ljub ljana, sedaj neznanega prebivališča, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 

o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) postavi 
začasni zastopnik odvetnik Uroš Milost, Ljub ljanska 
cesta 5a, Postojna.

Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Začasni zastopnik bo zastopal Enesa Aliković vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Cen-
ter za socialno delo Kamnik.

Ker je začasni zastopnik postavljen po 4. točki dru-
gega odstavka 82. člena ZPP, bo sodišče na oglasni 
deski okrajnega sodišča in v Uradnem listu RS objavilo 
oglas (prvi odstavek 86. člena ZPP).

Okrajno sodišče v Postojni
dne 5. 11. 2013

Oklici dedičem

D 427/2012 Os-4132/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po 
dne 27. 6. 2013 umrli Bajić Marici, rojeni dne 5. 11. 1931, 
nazadnje stanujoči Prešernova ulica 7, Radovljica.

Sodišču niso znani vsi zakoniti dediči zapustnice, 
da bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma jih 
pozvalo, da podajo dedne izjave.

Vse dediče zgoraj navedene pokojnice pozivamo, 
da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukaj-
šnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep 
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 29. 10. 2013

Oklici pogrešanih

N 40/2013 Os-4248/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-
glasitev pogrešanega Andreja Rodele (Andrea Rodella), 
sina Ivana, z zadnjim znanim prebivališčem v Podpe-
či 35, Črni Kal, za mrtvega.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi sodišču, vse, 
ki kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to 
sporočijo tukajšnjemu sodišču, v treh mesecih od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogreša-
nega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 12. 11. 2013

N 48/2013 Os-4250/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za do-
kazovanje smrti Mateja Mettona, sina Jožefa, z zadnjim 
znanim prebivališčem v Škofijah, Spodnje Škofije št. 18.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se 
poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču, v enem 
mesecu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče ugotovilo datum njegove smrti.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 12. 11. 2013



Stran 3318 / Št. 100 / 6. 12. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

N 50/2013 Os-4251/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Ivana Mettona, sina Ivana, 
z zadnjim znanim prebivališčem v Škofijah, Spodnje 
Škofije 18, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču, v treh mesecih 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 12. 11. 2013

N 52/2013 Os-4252/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Severina Sekuliča, rojenega 
leta 1934, sina Lovrenca, iz Škofij, neznanega prebiva-
lišča, za mrtvega.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi sodišču, vse, 
ki kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to 
sporočijo tukajšnjemu sodišču, v treh mesecih od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogreša-
nega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 12. 11. 2013

N 75/2013 Os-4254/13

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Jožefa Novaka, rojenega 1. 4. 
1873, sina Ivana, z zadnjim znanim prebivališčem v Ga-
brovici 36, Črni Kal, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču, v treh mesecih 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 15. 11. 2013
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Zavarovalne police preklicujejo

Belec Boštjan, Trgovišče 64, Velika Nedelja, zava-
rovalno polico, št. 50500110285, izdala zavarovalnica 
Adriatic. m-242

Bogatin Uroš, Cesta proletarskih brigad 62, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 50500039230, izdala zava-
rovalnica KD Življenje. m-250

Čeh Nastja, Ulica 25. maja 12, Ptuj, zavarovalno 
polico, št. 50500024181, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. m-237

Ferš Helena, Draženci 48B, Hajdina, zavarovalno 
polico, št. 50500033341, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. m-232

Jezernik Jožefa, Velenjska cesta 5, Žalec, zavaro-
valno polico, št. 50500106142, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnv-332750

Kmetec Potočnik Leonida, Bučkovci 45, Mala Ne-
delja, zavarovalno polico, št. 50500016495, izdala zava-
rovalnica KD Življenje. m-233

Korez Janja, Stritarjeva ulica 3, Maribor, zavaro-
valno polico, št. 50500110432, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-239

Korez Janja, Stritarjeva ulica 3, Maribor, zavaro-
valno polico, št. 50500049752, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. m-238

Marinac Aleksander, Kamniška graba 80B, Kamni-
ca, zavarovalno polico, št. 70000010682, izdala zavaro-
valnica KD Življenje. m-235

Mlakar Franc, Skorba 51C, Ptuj, zavarovalno poli-
co, št. 50500059199, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
m-247

Mlakar Franc, Skorba 51C, Ptuj, zavarovalno poli-
co, št. 50500030896, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
m-246

Mohorč Antonija, Jelendol 10, Tržič, zavarovalno 
polico, št. 50500131294, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnv-332800

Mohorč Marjan, Jelendol 10, Tržič, zavarovalno po-
lico, št. 50500131283, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnw-332799

Prizmič Jure, Loška ulica 6, Maribor, zavarovalno 
polico, št. 50500053721, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. m-236

Rus Natalija, Žlebič 49, Ribnica, zavarovalno poli-
co, št. 50500094330, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnd-332768

Preklici

Savić Zorica, Gregorčičeva ulica 12b, Nova Gorica, 
zavarovalno polico, št. 50500053116, izdala zavaroval-
nica KD življenje d.d. gnc-332794

Sovič Nataša, Rasbergerjeva 17, Maribor, zavaro-
valno polico, št. 50500064968 (fondpolica), izdala zava-
rovalnica KD Življenje d.d. gny-332747

Štimpfel Franc, Šmarješke Toplice 6B, Šmarješke 
Toplice, zavarovalno polico, št. 50500122383, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gng-332765

Zadražnik Sandi, Gradišče 12, Primskovo, zava-
rovalni polici, št. 50500049297 in 50500049296, izdala 
zavarovalnica KD življenje d.d. gnz-332796

Zorec Ivan, Gačnik 85A, Pesnica pri Mariboru, za-
varovalno polico, št. 70000011973, izdala zavarovalnica 
KD Življenje. m-231

Žlindra Alenka, Vaška pot 17B, Radomlje, zavaro-
valno polico, št. 50500026215, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnu-332801

Spričevala preklicujejo

Grabar Boštjan, Ferkova 18, Maribor, diplomo 
FKPV, izdana leta 2007. m-244

Srabotič Matej, Tomažiči 50, Pobegi, diplomo Fa-
kultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v 
Ljub ljani, izdana leta 2012. gnc-332769

Drugo preklicujejo

Avtoprevozništvo Boštjan Maček s.p., Ulica tal-
cev 5, 3230 Šentjur, potrdila za voznike: Vladimirja Ga-
jića – št. 009515/AD62-2-766/2013; Jurica Levanić – št. 
009515/AD62-2-7755/2012; Oleksandra Cherkashyn, 
št. 009515/SŠD62-2-2865/2011, 009515/BGF62-2-
4327/2011; Bojana Stamenković – št. 009515/SŠD62-
2-641/2012; Zorana Damjanić – št. 009515/BGD62-
2-4203-2009; Marković Miša – št. 009515/AĆ62-3-
2593/2012. Ob-4376/13

Benčina Bojan, Ulica za mlinom 3, Cerknica, štu-
dentsko izkaznico, št. 63010183, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko. gni-332767

Berglez Žan, Ulica Moše Pijade 26, Maribor, 
dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 8233334. 
m-240
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Bratušek Mojca, Lukežiči 27A, Renče, potrdilo o 
strokovnem izpitu, izdano na ime Mojca Mozetič, iz-
dano leta 1989, izdajatelj Ministrstvo za zdravje. gnp-
332756

But Andrej, Zgornja Kostrivnica 7, Podplat, štu-
dentsko izkaznico, št. G1011746, izdala Fakulteta za 
gradbeništvo. m-245

Dakić Zdravko s.p., Ribnik 17, Trbovlje, izvod li-
cence, št. 012088/003, za taksi vozilo renault espace, 
z reg. oznako LJ JF-610, z veljavnostjo do 3. 6. 2014. 
gns-332753

Fele Neža, Loka pri Zidanem Mostu 92, Loka pri 
Zidanem Mostu, študentsko izkaznico, št. 32080061, 
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnr-332754

Ferlinc Boštjan, Trčova 148, Malečnik, izpit za vi-
ličarja, številka 822/STR, izdajatelj Andragoški zavod, 
izdan leta 2001. m-243

Golež Franci, Pletovarje 1A, Dramlje, študentsko 
izkaznico, št. S2002941, izdala Fakulteta za strojništvo, 
Maribor. m-249

Gornik Domen, Prepolje 82, Marjeta na Dravskem 
polju, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 
1012713. m-248

Gvarmar d.o.o., Topniška ulica 29, Ljub ljana, 
izvod licence za vozilo reg. št. LJ HP 735, številka 
GE004569/05836/002, izdajateljica Gospodarska zbor-
nica Slovenije. gny-332751

Hostnik Miha, Podroje 6, Šmartno pri Litiji, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Litija. gnn-332758

Hribar Andreja, Veselova 16, Celje, službeno iz-
kaznico, št. 01861, vojaške policije, izdana leta 2013, 
veljavna od 2013 do 2023, izdajatelj Generalštab Slo-
venske vojske. gnh-332764

Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom 
Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga 
pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 
73/05 in 55/11) naslednje neveljavne:

– enotne žige pooblaščenih inženirjev: Jovan 
Samardžija, univ. dipl. inž. str., IZS S-0798; Dušan 
Kraigher, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0389; Janez – 
Štefan Grebenc, univ. dipl. inž. grad., IZS G-1363; 
Marjan Banič, univ. dipl. inž. grad., IZS G-1003; Stanislav 
Gruber, inž. gradb., IZS G-1678; Primož Podobnik, 
inž. el., IZS E-1365; Boštjan Mikec, univ. dipl. inž. str., 
IZS S-1373; Dušan Sernišak, univ. dipl. inž. grad., IZS 
G-2800;

– in izkaznice: št. izkaznice 47953 z veljavnostjo 
do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48352 z veljavnostjo do 
30. 6. 2016; št. izkaznice 45818 z veljavnostjo do 30. 6. 
2016; št. izkaznice 47040 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; 
št. izkaznice 47596 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. 
izkaznice 47459 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. 
izkaznice 49134 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. 
izkaznice 49651 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. 
izkaznice 50313 z veljavnostjo do 31. 10. 2016. Ob-
4390/13

Jashari Ben, Grobelno 100, Grobelno, štu-
dentsko izkaznico, št. E1070312, izdala FERI, Maribor. 
m-241

Juhant Domen, Janeza Puharja 3, Kranj, študent-
sko izkaznico, št. 07086402, izdala Fakulteta za varno-
stne vede. gnx-332748

Jukić Zijad, Zalog pod Sv. Trojico 1, Domžale, cer-
tifikat NPK izvajalec zidanja in ometavanja, št. 51670, 
izvajalec CPU. gnz-332771

Kavčič Mija, Gabrje 77, Dobrova, študentsko izka-
znico, št. 31110048, izdala Univerza v Ljub ljani. gnb-
332795

Kikelj Jože, Podgorica pri Šmarju 20, Šmarje - Sap, 
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne 
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem pro-
metu, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 607 034, 
izdano leta 1997. gnt-332802

Kobal Dušan, Trtnikova ulica 11, Ljub ljana - Polje, 
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdajatelj Mini-
strstvo za promet in zveze RS, številka 609506, izdano 
leta 1997. gnk-332761

Komel Anton, Cesta IX. korpusa 40, Solkan, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500015973001, izdaja-
telj Cetis d.d. gnf-332766

Koren Marina, Kozjak nad Pesnico 93B, Zgornja 
Kungota, študentsko izkaznico, št. KA 1007125, izdala 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor. 
m-234

Kosirnik Neja, Jarška cesta 36A, Ljub ljana, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gny-332797

Lesičar Edvard, Cankarjeva 7, Sevnica, potrdilo 
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposo-
bljenosti za odgovorno osebo, izdajatelj Ministrstvo za 
promet, izdano leta 1997. gnw-332749

Levstek Leja, Travnik 107, Loški Potok, dijaško iz-
kaznico, izdala Srednja zdravstvena šola, Ljub ljana, št. 
8239461. gnj-332762

Mackošek Žan, Ponikva 46B, Ponikva, potrdilo o 
opravljenem strokovnem izpitu, veljavno od 1. 6. 2012, 
izdajateljica Splošna bolnišnica Celje, izdano leta 2012. 
gni-332763

MK Trgovina d.d., Slovenska 29, Ljub ljana, štampilj-
ko pravokotne oblike, z vsebino: Mladinska knjiga Trgo-
vina d.o.o. Slovenska 29, Ljub ljana Knjigarna, papirnica 
in Svet knjige Glavni trg 9, Novo mesto, z zaporedno 
številko 2. gnz-332746

Mrak Boštjan, Zminec 27, Škofja Loka, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500002061001, izdal Cetis 
d.d. gnq-332755

Pirnat Katja, Dražgoška ulica 6, Žiri, študentsko 
izkaznico, št. 32090198, izdala Naravoslovnotehniška 
fakulteta. gnl-332760

Pislak Manca, Grassellijeva 20, Ljub ljana, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnm-332759

PPG - HELIOS d.o.o., Količevo 65, Domžale, štam-
piljko štirikotne oblike, z logom PPG-Helios in nazivom 
Družba za trženje avtomobilskih premazov št. 23. gny-
332772

Prevolšek Dejan, Industrijska ulica 16, Ruše, potr-
dilo o opravljenem tečaju varnega dela s traktorjem in 
traktorskimi priključki, številka 3/5389. m-230

Rakef Martina, Gasilska cesta 1, Mengeš, potrdilo 
o opravljenem izpitu za magista farmacije. gnb-332770

Razboršek Tadej, Vrh nad Laškim 10, Laško, štu-
dentsko izkaznico, št. 63080132, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko. gnx-332798
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Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna 
uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljub-
ljana, službeno izkaznico in značko pooblaščene uradne 
osebe Theuerschuh Vita, Davčni urad Ljub ljana, delov-
no mesto višji davčni inšpektor, pod registrsko številko 
146, izdano dne 30. 9. 2005. Ob-4374/13

Sinanović Enes, Brodarjev trg 4, Ljub ljana, iz-
vod licence za taxi vozilo, mazda karavan 2.0, 
reg. št. LJ/UU-460, št. 012179, veljavna do 16. 7. 2014. 
gnt-332752

Zupanič Branko, Jiršovci 63B, Destrnik, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500001138001, izdajatelj 
Cetis d.d. gno-332757



Stran 3322 / Št. 100 / 6. 12. 2013 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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 
Slo venije d.o.o. • Internet: www.urad ni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 3259
Javne dražbe 3284
Razpisi delovnih mest 3293
Druge objave 3294
Objave po Zakonu o političnih strankah 3310
Evidence sindikatov 3311
Objave gospodarskih družb 3312
Objave sodišč 3313
Izvršbe 3313
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 3313
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 3316
Oklici dedičem 3317
Oklici pogrešanih 3317
Preklici 3319
Zavarovalne police preklicujejo 3319
Spričevala preklicujejo 3319
Drugo preklicujejo 3319


	Javni razpisi
	Javne dražbe
	Razpisi delovnih mest
	Druge objave
	Objave po Zakonu 
o političnih strankah
	Evidence sindikatov
	Objave gospodarskih družb
	Objave sodišč
	Izvršbe
	Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
	Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
	Oklici dedičem
	Oklici pogrešanih

	Preklici
	Zavarovalne police preklicujejo
	Spričevala preklicujejo
	Drugo preklicujejo


		2013-12-06T13:15:08+0100
	Spela Munih Stanic
	Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije




