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Javni razpisi

 Ob-2871/14

Obvestilo

Podjetje Elektro Celje Energija, d.o.o., objavlja za-
prtje razpisa »Javni razpis ECE-URE 2014«, ki je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 43/14 z dne 13. 6. 2014, 
pod št. Ob-2737/14. Prijava na razpis ni več mogoča 
z dnem objave v Uradnem listu RS.

Elektro Celje Energija, d.o.o.

 Ob-2901/14

Na podlagi Uredbe evropskega parlamenta in sve-
ta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o 
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun 
Unije, Zavod Znanje Postojna, javni zavod objavlja

spremembo 
javnega razpisa št. 10-2014 za izdelavo, dobavo  
in montažo razstavne opreme stalne razstave 

Notranjskega muzeja
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/14 dne 

30. 5. 2014, št. objave Ob-2588/14.
Spremeni se točka 17. razpisa in sicer:
Skrajni rok za oddajo ponudb je 7. 7. 2014 do 12. 

ure. Ponudbe, prejete po navedenem roku, ne bodo 
upoštevane.

Spremeni se točka 18. razpisa in sicer:
Javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 2014 ob 12.30, v 

sejni sobi Notranjskega muzeja Postojna (3. nadstropje), 
Kolodvorska c. 3, Postojna.

Zavod Znanje Postojna

Št. 4301-2/2014 Ob-2863/14

Na podlagi 345. člena Energetskega zakona (Ura-
dni list RS, št. 17/14), Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 
št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A), Spremembe Proraču-
na Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 102/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o metodo-
logiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni 
list RS, št. 77/09, 93/12 in 17/14 – EZ-1) in Pravilnika 
o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih 
strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni 
list RS, št. 6/10, 23/13 in 17/14 – EZ-1) Republika Slo-
venija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Languso-
va 4, 1000 Ljub ljana objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca usposabljanja  

in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake  
za izdelavo energetskih izkaznic  

za obdobje petih let
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je izbor dveh izvajalcev usposa-

bljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake 
za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let 
skladno z 345. členom Energetskega zakona. Izbrana 
izvajalca na osnovi tega javnega razpisa bosta izvajala 
usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne 
strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic skladno 
s Prilogo 1 – Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji 
energetskih izkaznic stavb in vsemi spremembami pred-
pisov, ki se še bodo spremenili na tem področju. Izbrani 
izvajalec bo moral omogočiti opravljanje izpita tudi že 
tistim, ki so že zaključili usposabljanje, izpita pa še niso 
opravili.

3. Pogoji sodelovanja in prijave na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so 

ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah (Ura-
dni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13), 
Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakonu o visokem šol-
stvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) 
oziroma Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list 
RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11) s sedežem v Republiki 
Sloveniji.

Pravna oseba, ki se prijavlja na razpis:
– ne sme biti v stečajnem postopku, postopku pri-

silne poravnave ali likvidacije;
– imeti mora poravnane obveznosti do Republike 

Slovenije;
– mora biti kapitalsko ustrezen skladno z Zakonom 

o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo);

– mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora usposobljene predavatelje s stro-

kovnimi referencami na področju predavanj, izobraže-
vanj ali usposabljanj s področja učinkovite rabe energije 
in obnovljivih virov energije;

– imeti mora administrativno tehnično osebje, ki 
je potrebno za uspešno izvajanje usposabljanja in druge 
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s tem povezane naloge (organizacija in izvedba usposa-
bljanja, sprejemanje prijav, računovodske storitve, vode-
nje potrebnih evidenc);

– imeti mora opremo, ki je potrebna za izvaja-
nje usposabljanja, in razpolagati s prostori za vsaj 50 
udeležencev usposabljanja z ustrezno audio vizualno 
opremo.«

Izvajalec usposabljanja in preizkusa znanja za ne-
odvisne strokovnjake bo dobil pooblastilo za izvajanje 
usposabljanja in preizkus znanja za obdobje petih let od 
dneva podpisa pogodbe.

Pri pripravi vloge je potrebno upoštevati naslednje 
pogoje:

– pri pripravi vloge mora predstaviti program uspo-
sabljanja skladno s 4. členom Pravilnika o usposablja-
nju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnja-
kov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, 
št. 6/10, 23/13 in 17/14 – EZ-1);

– vse stroške usposabljanja poravna udeleženec 
usposabljanja;

– usposabljanje ne sme trajati manj kot 20 ur in 
ne več kot 30 ur. Praktična izvedba izdelave in izdaje 
energetske izkaznice opredeljene pod 5. točko v sklopu 
Programa usposabljanja za neodvisne strokovnjake za 
izdelavo energetskih izkaznic predstavljeno v prilogi 1 
– Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc 
neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izka-
znic (Uradni list RS, št. 6/10) se izvede v dodatnih urah;

– pristopnina za pristop udeleženca k preizkusu 
znanja brez izobraževanja lahko znaša največ 200 EUR 
brez DDV;

– vrednost izobraževanja po udeležencu lahko zna-
ša največ 400 EUR brez DDV;

– izvajalec mora za obdobje podpisane pogodbe 
z ministrstvom predložiti pogodbo o lastništvu oziroma 
najemu ustreznega prostora (iz dokazila mora biti razvi-
dno, da razpolaga s prostori in opremo za čas trajanja 
pogodbe z ministrstvom).

4. Merila za izbiro izvajalca
Vloge za izbor izvajalca bodo ocenjene po spodaj 

navedenih merilih. Izbrani bosta prvi dve vlogi, ki bosta 
dosegli najvišje število skupnih točk. V primeru, da bi 
dve vlogi dosegli isto število točk, bo izbrana tista, ki 
bo dosegla največ točk iz posameznih meril po vrstem 
redu: najprej po merilu reference predavateljev, nadalje 
po merilu reference vodje programa usposabljanja in 
na koncu po merilu Kvaliteta predstavljenega programa 
usposabljanja. Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne 
izbere nobene vloge. Razpis je veljaven tudi v primeru, 
če prispe samo ena vloga.

MERILO
Največje 
število 
točk

a) Reference vodje programa 
usposabljanja 20

b) Reference predavateljev 30

c) Reference prijavitelja 20

d) Kvaliteta predstavljenega programa 
usposabljanja 30

SKUPAJ 100

Obrazložitev uporabe meril:
a) Reference vodje programa usposabljanja – do-

kazljive strokovne reference na področju predavanj, izo-
braževanja ali usposabljanja s področja učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov energije v letih 2011–2013 

(manj kot 25 referenc – 5 točk, 25-35 referenc – 10 točk, 
več kot 35 referenc – 20 točk).

V primeru, da prijavitelj ne izkaže najmanj 5 refe-
renc vodje programa usposabljanja, bo vloga zavrnjena.

b) Reference predavateljev – povprečna vsota do-
kazljivih strokovnih referenc na področju predavanja, iz-
obraževanja ali usposabljanja s področja učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov energije v letih 2011–2013 
za vse predstavljene predavatelje (manj kot 15 referenc 
– 5 točk, 15-25 referenc – 10 točk, 25-35 referenc – 
20 točk, več kot 35 referenc – 30 točk).

Kolikor prijavitelj za posameznega predavatelja na-
vede manj kot 15 referenc, se le-te pri računanju pov-
prečne vsote ovrednotijo z 0.

Povprečna vsota se izračuna z upoštevanjem vseh 
sklopov predavanj predpisanih s Pravilnikom o usposa-
bljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokov-
njakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, 
št. 6/10, 23/13 in 17/14 – EZ-1).

c) Reference prijavitelja – dokazljive strokovne re-
ference sodelovanja v mednarodnih projektih s podro-
čja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije 
v letih 2007–2013 (manj kot 4 reference – 5 točk, 4-7 
referenc – 10 točk, 7-10 referenc – 15 točk, več kot 10 
referenc – 20 točk).

d) Kvaliteta predstavljenega programa usposablja-
nja – v programu se ocenjuje predstavljene aktivnosti 
in terminske plane ter vodenje in koordinacija projekta 
(predstavljene aktivnosti in terminski plani ter vode-
nje in koordinacija projekta niso predstavljene v vseh 
zahtevanih alinejah točke 2.c v razpisni dokumentaciji 
– 10 točk, predstavljene aktivnosti in terminski plani 
ter vodenje in koordinacija projekta niso jasno pred-
stavljene v vseh zahtevanih alinejah točke 2.c v raz-
pisni dokumentaciji – 20 točk, predstavljene aktivnosti 
in terminski plani ter vodenje in koordinacija projekta 
so popolnoma jasno predstavljene in logične v vseh 
zahtevanih alinejah v točki 2.c v razpisni dokumenta-
ciji – 30 točk).

Strokovna komisija preveri popolnost vloge ter iz-
polnjevanje pogojev za prijavljene vloge. Vloge, ki bodo 
popolne in bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje, bo 
strokovna komisija ocenila še z merili.

V primeru, ko jih več doseže enako število točk, 
imajo prednost tisti, ki po posameznih merilih po vr-
stnem redu dosežejo večje število točk. V primeru, še 
vedno enakega števila točk v vseh posameznih merilih 
za vsaj dve vlogi, se upoštevajo vloge po vrsti prispetja 
na ministrstvo.

O podelitvi pooblastila bo z odločbo odločil minister 
za energijo. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je 
upravni spor.

5. Način prijave in razpisni rok
Popolna prijava prijavljena v skladu z navodili iz 

razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov: 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 
1000 Ljub ljana, najpozneje do 12. 8. 2014 v zaprti ovoj-
nici, pod oznako »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za 
izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za 
neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic 
za obdobje petih let« ter polnim naslovom pošiljatelja 
na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, 
bodo s sklepom zavržene. Vsi podatki iz vlog prijavite-
ljev so javni.

6. Odpiranje vlog: predvideno komisijsko odpiranje 
vlog bo 14. 8. 2014 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljub ljana. 
Odpiranje ne bo javno in bo potekalo na naslovu Langu-
sova 4, 1000 Ljub ljana v sejni sobi II. nadstropje.
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7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog bodo 
o rezultatih obveščeni v roku najmanj 60 dni od spre-
jema vloge.

8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo na internetnem 

naslovu http://www.mzip.gov.si in na sedežu Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor. Razpisna dokumentacija se 
lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če predlagatelj 
na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za 
razpisno dokumentacijo.

9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi 
z javnim razpisom je mogoče dobiti po tel. 01/478-74-45 
ali 01/478-74-50, kontaktna oseba: Erik Potočar 
ali na elektronski naslov: erik.potocar@gov.si in 
gp.mzip@gov.si.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

 Ob-2898/14

Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, 
Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo po pooblastilu Vlade 
Republike Slovenije zastopa dr. Jernej Pikalo, mini-
ster za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: 
Republika Slovenija), v skladu z 21. členom Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – 
ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), in Odloka o načrtu 
ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe dr-
žavne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne 
gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade 
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/12, 102/13 – OdR-
SPODU14-1 in 102/13 – OdRSPDZ14, v nadaljevanju: 
OdRSPDZ14) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine po metodi javne dražbe

1. Naziv in sedež organizatorja in uporabnika
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ma-

sarykova 16, 1000 Ljub ljana in Ekonomska šola Ce-
lje, s sedežem na Kosovelovi 4, s sklepom Vlade RS 
št. 47803-97/2011/3 z dne 24. 5. 2011, določena kot 
dokončni upravljavec nepremičnine in njen dosedanji 
uporabnik, in ki predmetne nepremičnine zaradi reorga-
nizacije šole in zmanjšanega vpisa, ne potrebuje več za 
izvrševanje svoje izobraževalne dejavnosti.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po 
metodi javne dražbe.

3. Predmet prodaje: nepremičnine z ID znakom:

Parcelna številka  
ali št. stavbe v k.o. Celje 

(1077)
ID znak Vrsta rabe Površina v m2 Zemljiško knjižni 

lastnik

2091/3 1077-2091/3-0 stavbišče 630 Republika 
Slovenija

1715 Stavba ni 
vpisana v ZK stavba 1617,30 Republika 

Slovenija

V naravi naveden kompleks nepremičnin predsta-
vlja nekdanji Dijaški dom (Kajuhov dom) v centru Ce-
lja. Zakonito predkupno pravico na nepremičnini ima 
Mestna občina Celje. Lastnik nepremičnine na obmo-
čju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodaj-
ne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini 
ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne 
izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predku-
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pne pravice ne uveljavlja. Predkupna pravica občine je 
izključena, če je kupec država, oseba javnega prava, ki 
jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne služ-
be, kakor tudi investitor infrastrukture iz 91. člena tega 
zakona. Prodajna nepremičnina se glede na potrdilo 
o namenski rabi nahaja na varovanem območju K2.04 
Celje – Arheološko najdišče Celje (56), Naselbinska de-
diščina K1.01 – Celje – Staro mestno jedro centralnih 
dejavnosti (oznaka KC-44). Nepremičnina je vključe-
na v OdRSPDZ14 in je predvidena za prodajo zaradi 
zmanjšanega vpisa dijakov in posledično reorganizacijo 
šol ter s tem zmanjšanjem prostorskih potreb novona-
stale Srednje ekonomske šole Celje.

4. Izklicna cena: 1.170.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklic-

na cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko dolo-
čenega davka na promet z nepremičninami, ki ga pla-
ča kupec.

5. Plačilo varščine: 10  % izklicne cene.
Dražitelji morajo dva dni pred začetkom javne 

dražbe vplačati 10  % varščino od izklicne cene za 
nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača 
na račun št. račun št. 01100-6300109972 sklic na št.: 
18 33308-7200005-860110, z navedbo “plačilo var-
ščine – javna dražba EŠ Celje”. Dražitelj mora na 
dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s prilože-
no celotno številko računa za primer vračila varščine. 
Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, osta-
lim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni 
javni dražbi na njihov račun, ki ga bodo predložili na 
javni dražbi.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Direktorata za investicije, Sektorja za investicije 
v predšolsko in šolsko infrastrukturo, Kotnikova 38, 1000 
Ljub ljana, 6. nad., sejna soba 614, v torek, dne 15. 7. 
2014, z začetkom od 11. uri.

7. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugo-
dnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom 
varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni 
dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj 
samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, 
če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi 
najvišjo ceno.

8. Način in rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim 
dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani 
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predku-
pne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v na-
vedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za 
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne 
podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži 
njegovo varščino.

9. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača 
v 15 dneh po prejemu podpisane pogodbe na račun 
prodajalca oziroma v več obrokih pod pogojem zava-
rovanja, in sicer pravna oseba z nepreklicno bančno 
garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, oziroma 
fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. 
Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem 
roku, se pogodba šteje za razdrto.

10. Izročitev nepremičnine v last in posest
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh 

stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in 
posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v zemljiški knjigi (izdaja ZK dovolila za 
vpis lstninske pravice v ZK). Stroški so: davek na pro-
met nepre mičnin (2  % od pogodbene vrednosti), stroški 

sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa 
prodajalca) in stroški zemljiško knjižne realizacije (stro-
ški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, 
sodna taksa, i.d.); in jih plača kupec.

11. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnin;

b. predstavniki pravnih oseb, ki niso zakoniti za-
stopniki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti 
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi;

c. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše 
izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem 
nepremičnine;

d. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo 
o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na 
dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni;

e. dražitelji, ki pred začetkom javne dražbe ne bodo 
vplačali varščine v višini 10  % ali predložili dokazila 
o plačanih davkih, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila 
dražbo, izločeni iz postopka in k dražbi ne bodo mogli 
pristopiti;

f. kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe 
v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 15 dni 
po prejemu pogodbe ali ne zavaruje neplačanega dela 
kupnine z nepreklicno bančno garancijo izplačljivo na 
prvi poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba z usta-
novitvijo hipoteke na nepremičnini, se vplačana varščina 
zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu 
najugodnejšemu ponudniku;

g. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overo-
vitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi 
davek na promet nepremičnin, plača kupec;

h. nepremičnina je na prodaj po načelu videno-ku-
pljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.

12. Informacije: za dodatne informacije v zve-
zi s predhodnim ogledom nepremičnine se obrnite na 
Vinko Lesjak, tel. 041/441-369, Ekonomska šola Ce-
lje in v zvezi s pogoji prijave, se obrnite na Smiljo 
Jarni, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
tel. 01/478-46-25, e-naslov: smilja.jarni@gov.si.

13. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve 
pravnega posla.

Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije

Št. 35020-0005/2014-5 Ob-2855/14

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/4-07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. 
US in 40/12 – ZUJF), Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) in Statuta Občine Dol pri Ljub ljani (Uradni list RS, 
št. 48/10) Občina Dol pri Ljub ljani s sedežem v Dolu pri 
Ljub ljani 1, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo komunalno 
neopremljenih zemljišč v Dolu pri Ljub ljani
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je komunalno neopremljeno ze-

mljišče, ki obsega sledeče parcele:
– parc. št. 34/2 (ID št. 1766-34/2-0),
– parc. št. 34/3 (ID št. 1766-34/3-0),
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– parc. št. 34/9 (ID št. 1766-34/9-0),
– parc. št. 33/10 (ID št. 1766-33/10-0),
– parc. št. 234/2 (ID št. 1766-234/2-0),
vse k.o. Petelinje.
Parcele 34/2, 34/3, 34/9, 33/10 in 234/2, vse k.o. 

Petelinje se nahajajo v območju stavbnih zemljišč MR 
11/1 Sveta Helena. Investitor je pri izdelavi projektne 
dokumentacije dolžan upoštevati določila prostorskih 
aktov, ki veljajo na območju zemljiških parcel, ki so pred-
met tega razpisa.

Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije 
dolžan upoštevati vrste dopustnih gradenj na zemljiških 
parcelah, ki so naslednje:

– stanovanjska gradnja ter gradnja objektov za bi-
vanje,

– gradnja za potrebe zdravstva, šolstva, varstva, 
socialnega skrbstva (npr. dom za starejše občane oziro-
ma dnevni center starejših), turizma in gostinstva,

– gradnja objektov za potrebe športa in rekreacije, 
za potrebe delovanja društev in organizacij,

– gradnja kmetijskih gospodarskih objektov, sakral-
nih objektov, širitev pokopališč in drugih objektov za 
potrebe, ki so dopustne po veljavnih prostorskih aktih.

Nepremičnine se prodajajo kot celota.
2. Cenitev zemljišča: najnižja cena komunalno ne-

opremljenih zemljišč, parc.št. 34/2, 34/3, 34/9, 33/10 in 
234/2, vse k.o. Petelinje, ki so predmet prodaje, v skupni 
izmeri 8643,00 m2 znaša 656.900,00 € brez vračunane-
ga 22  % DDV.

3. Roki za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali od-

dajo v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije na naslov: Občina Dol pri Ljub-
ljani, Dol pri Ljub ljani 1, 1262 Dol pri Ljub ljani, s pripisom 
˝Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup zemljišča v Dolu 
pri Ljub ljani˝.

Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov po-
šiljatelja ponudbe.

4. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naslov in sedež ponudnika,
– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko,
– davčno številko,
– pooblaščeni podpisnik pogodbe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši 

od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev 
ponudbe,

– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od 
cene v tem razpisu (v nasprotnem primeru bo komisija 
ponudbo izničila),

– podpisana izjava, iz katere je razvidno, da se po-
nudnik strinja z razpisnimi pogoji,

– opis nameravane gradnje.
5. Varščina: ponudbi za navedena zemljišča 

je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 
65.000,00 EUR.

6. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Dol 

pri Ljub ljani, tretji delovni dan po preteku roka za oddajo 
ponudbe, s pričetkom ob 12. uri.

Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se morajo 
pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom. 
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, 
imenovana s strani župana.

7. Merila
Kot najugodnejša ponudba bo merilo: cena.
V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo 

izbran tisti, ki bo ponudil še druge dodatne ugodnosti.

8. Način prodaje
Nepremičnina je naprodaj po načelu videno–ku-

pljeno.
Drugi pogoji:
– Vsak ponudnik mora plačati varščino za parcele, 

navedene v 1. točki razpisa in jo je potrebno nakazati na 
račun št.: 01222-0100000473, do dneva izteka roka za 
zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnje-
na v 8 dneh po izbiri komisije brez obresti.

– Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča 
umakne. V primeru umika se varščina ne vrne.

– V primeru, da komisija oceni, da so kriteriji izpol-
njeni tako, da izmed ponudb ne more izbrati najugodnej-
šega, lahko pozove ponudnike, da ponudbo dopolnijo.

– O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija 
v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti vse ponudnike.

– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno po-
godbo v 15 dneh od dneva prejema pisnega obvestila 
o izbiri. V primeru, da v tem roku ponudnik pogodbo ne 
sklene, se šteje, da je od ponudbe odstopil in se plačane 
varščine ne vrne.

– Občina Dol pri Ljub ljani si pridržuje pravico, da 
po pregledu in ocenitvi ponudb ne izbere nobenega 
izmed ponudnikov in vsem brezobrestno vrne varščino 
v 8 dneh od odločitve.

– Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec.
– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine sku-

paj z DDV plačati skladno s pogoji ponudbe na TRR: 
01222-0100000473, odprt pri Banki Slovenije, v osmih 
dneh po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih 
rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razve-
ljavitev pogodbe, brez vračila varščine.

– Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last 
in posest po plačilu celotne kupnine.

– Kontaktna oseba je Nataša Gostinčar Petre, na 
tel. 01/530-32-46, elektronski naslov: natasa.gostin-
car@dol.si.

Občina Dol pri Ljub ljani

Št. 354-12/2014 Ob-2856/14

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Brežice (Ura-
dni list RS, št. 10/09 in 3/10), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Brežice 
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/13 in 27/14) Občina 
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice objavlja

javni razpis
za sofinanciranje malih čistilnih naprav  

za komunalne odpadne vode
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Breži-

ce, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje nabave in izgradnje malih čistilnih naprav za komu-
nalne odpadne vode velikosti do 49 PE (populacijskih 
enot) za objekte v Občini Brežice v skladu s pogoji tega 
razpisa.

III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (ne velja za samostojne podjetnike), 

ki so lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih 
stavb ali lastniki posameznih stanovanj v večstanovanj-
ski stavbi na območju Občine Brežice ter imajo v tem 
objektu stalno prebivališče,

– v primeru, če več upravičencev gradi skupno 
malo čistilno napravo za več objektov ali za objekt, ki je 
v njihovi etažni lastnini, lahko uveljavlja subvencijo za 
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svoj delež sofinanciranja vsak upravičenec posebej, pri 
čemer znaša maksimalna višina upravičenih stroškov za 
posamezni objekt največ 2.800,00 € z DDV za MKČN 
do 5PE in 3.500,00 € za MKČN velikosti od 6 do 49 PE. 
V teh primerih je možno oddati skupno vlogo ali posa-
mične vloge, pri čemer se bodo upoštevali skupni stroški 
izgradnje te MKČN za celoten objekt ali več objektov 
skupaj in ne deleži na posamezno stanovanjsko enoto 
ali posamezen objekt. V primeru, da je eden od etažnih 
delov ali eden od objektov, za katere se uveljavlja sub-
vencija v skladu s to alinejo, namenjen poslovni rabi, 
se delež tega dela oziroma poslovne stavbe odšteje od 
skupnih stroškov izgradnje MKČN,

– društva s sedežem v Občini Brežice, ki jim je z od-
ločbo ali na podlagi zakona podeljen status društva, ki 
deluje v javnem interesu in ki so lastniki ali upravljavci 
objekta z označbo 002C po klasifikaciji, ki služi izvajanju 
dejavnosti društva.

2. Pogoji pri sofinanciranju izgradnje male komunal-
ne čistilne naprave:

– za pridobitev 50  % sofinanciranja upravičenih 
stroškov je pogoj, da se objekt nahaja na območju 
Občine Brežice in nima možnosti priključitve na obsto-
ječe kanalizacijsko omrežje, ali so stroški priključitve na 
obstoječe kanalizacijsko omrežje nesorazmerno visoki. 
Informacijo o možnosti priključitve pridobi stranka na 
Komunali Brežice,

– veljavno gradbeno dovoljenje za objekt v iz-
gradnji ali zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za objekt 
zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi 
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno 
dovoljenje,

– v primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se pri-
javitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o od-
vajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 54/10, 
87/11 in 104/11) obvezuje priključiti na javno kanali-
zacijo. Informacije o načrtovani gradnji kanalizacijskih 
omrežij si vlagatelj sam pridobi na Občini Brežice pri 
Dejanu Rostoharju,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziro-
ma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz 
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 
63/09 in 105/10),

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komu-
nalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. čle-
na o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju od-
padne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 98/07 in 30/10),

– z dnem objave tega javnega razpisa se v skladu 
z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – 
ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14), 
ki povzema občinske predpise, malih čistilnih naprav 
ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – infor-
macije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj 
pridobi sam na Občini Brežice, Oddelek za prostorsko 
načrtovanje in razvoj,

– končni prejemnik mora zgrajeno čistilno napra-
vo predati v upravljanje (oziroma vzdrževanje) izvajalcu 
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 
okolja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode,

– končni prejemnik mora imeti poravnane vse svo-
je dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice, 
javnih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je Občina Brežice,

– končni prejemnik za iste upravičene stroške ali za 
isti namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobiva-
nja sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za 
iste upravičene stroške oziroma isti namen.

3. Delež sofinanciranja: 50  % upravičenih stroškov.
4. Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 

31. 10. 2013 do 30. 10. 2014 oziroma do porabe sred-
stev in se jih izkazuje s kopijami računov. Med upra-
vičene stroške se štejejo stroški nabave male čistilne 
naprave in njena vgradnja.

Sofinancirajo se upravičeni stroški za objekt, ki je 
namenjen bivanju z veljavnim gradbenim dovoljenjem 
oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 
1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena 
ZGO-1 uporabno dovoljenje.

Maksimalna višina upravičenih stroškov za po-
samezno MKČN zmogljivosti 1-5 PE znaša največ 
2.800,00 EUR z DDV, za posamezno MKČN zmogljivo-
sti 6-49 PE pa je največ 3.500,00 EUR.

Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoje-
če objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je nakup 
in/ali vgradnja male čistilne naprave.

Naložba mora biti zaključena pred oddajo vloge.
IV. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v pro-

računu Občine Brežice za leto 2014, pod proračun-
sko postavko 9971 – Sofinanciranje izgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav (MKČN), in sicer v višini 
120.000 EUR

V. Vsebina vloge
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav je se-

stavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
– Prijavni obrazec,
– Izjava A - za fizične osebe oziroma izjava B za 

društva,
– Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem in-

teresu oziroma navedba zakonske podlage (velja samo 
za društva),

– Kopija računa o nakupa male čistilne naprave in 
vgradnji,

– Kopija potrdila o plačilu male čistilna naprave in 
vgradnji. V primeru, da je prijavitelj z izvajalcem oziro-
ma dobaviteljem sklenil dogovor o odloženem plačilu ali 
plačilu na obroke, mora prijavitelj dostaviti tudi ustrezno 
listino, na podlagi katere bo mogoče dodeljena sredstva 
nakazati neposredno dobavitelju oziroma izvajalcu,

– Kopija osebnega dokumenta,
– Kopija transakcijskega računa,
– Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka 

z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpa-
dnih vod,

– Veljavno gradbeno dovoljenje za objekt oziro-
ma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, 
na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1, 
uporabno dovoljenje,

– Parafiran vzorec pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 

za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno izpol-
njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti 
urejena po prej navedenem zaporedju.

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na 
spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) in na Ob-
čini Brežice, na Oddelku za gospodarske javne službe 
in gospodarske zadeve, v času uradnih ur, Informacije 
lahko pridobite na Občini Brežice; tel. 07/620-55-52; 
e-pošta: roman.matjasic@brezice.si.

VI. Rok in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu se lahko vlagajo po objavi razpisa v Uradnem 
listu RS do porabe sredstev, v vsakem primeru pa najka-
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sneje do 5. 11. 2014, na naslov: Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum 
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni 
Občine Brežice.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora 
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – raz-
pis sofinanciranje malih čistilnih naprav« in nazivom 
prijavitelja.

Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena 
do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Odpi-
rajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem 
redu, v katerem so bile predložene.

VII. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravi-

la predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki 
jo z odločbo imenuje župan.

Odpiranje prispelih vlog se bo do porabe sredstev 
oziroma skrajnega roka za oddajo vloge, izvajalo vsako 
prvo sredo v mesecu.

Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komi-
sija, in sicer po zaporedju prispetja do porabe sredstev 
oziroma skrajnega roka za oddajo vlog. V primeru, da je 
prispelo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se pred-
nostno obravnavajo vloge, ki so prej prispele. Če so vlo-
ge prispele isti dan po pošti imajo prednost tiste vloge, 
pri katerih je starejši datum vgradnje MČN v razpisnem 
obdobju. Odpiranje vlog ne bo javno.

Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni 
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni 
od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj 
v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki 
bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo 
zavrnjene.

Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo stro-
kovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, 
ki so sestavni del tega javnega razpisa. Prejete vloge se 
bodo odpirale po časovnem zaporedju prispetja vloge do 
porabe sredstev oziroma skrajnega roka za oddajo vloge.

V okviru postopka ocenjevanja vlog bo Komunala 
Brežice d.o.o opravila tudi ogled vgrajene male komu-
nalne čistilne naprave na terenu.

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
oziroma ne dodelitvi sredstev direktor občinske uprave 
Občine Brežice s sklepom v roku 30 dni po izteku raz-
pisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi 
k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od 
prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun 
upravičenca v letu 2014.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neu-
pravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 
8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opre-
deliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet 
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjeva-
nje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritož-
ba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Brežice. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi 
izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, 
njegova odločitev je dokončna.

VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sred-

stev izvaja komisija, imenovana s sklepom župana.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 

porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali 

pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov 
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je 
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev 
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva 
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dne-
va nakazila dalje.

IX. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-

ga razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na spletni 
strani Občine Brežice (www.brezice.si) pod rubriko Jav-
ni razpisi ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo 
v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske javne 
službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Dodatne informacije posreduje Roman Matjašič, 
tel. 07/620-55-52, e-mail: roman.matjasic@brezice.si, 
v času uradnih ur.

Občina Brežice

Št. 430-14/2014 Ob-2862/14

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) 
in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana 
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13 in 81/13) objavlja 
Občina Sežana

javni razpis
za sofinanciranje programov društev in zvez,  

ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah  
na območju Slovenije za leto 2014 

(v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje fi-

nančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 
2014, postavka 102001 »Društva in zveze negovanja 
tradicij izoblikovanih v vojnah Slovenije« namenjena za 
sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo 
tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za 
leto 2014.

3. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih za izvrše-
vanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 
3/13) in Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 1/13 in 81/13).

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo sedež oziroma enoto v Občini Sežana ozi-

roma delujejo na območju Upravne enote Sežana,
– da program omogoča vključevanje članov oziro-

ma uporabnikov iz Občine Sežana,
– program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov 

in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja,
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte, ki bodo 

izvedeni v letu 2014,
– da imajo prijavitelji večletne (vsaj dvoletne) 

izkušnje in reference na področju, ki je predmet raz-
pisa,

– da imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogod-
bene obveznosti do Občine Sežana iz predhodnih javnih 
razpisov, če so na njih sodelovali.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, 

ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki 
je predmet razpisa.

Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnava-
la in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
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6. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 
10.295,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti pora-
bljena v letu 2014.

7. Prijavitelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Pri-
java na javni razpis za sofinanciranje programov društev 
in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na ob-
močju Slovenije za leto 2014« in priložijo vse zahtevane 
priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.

Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, 
obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se 
dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Vse dodatne in-
formacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji pri Bojani 
Kermolj v sobi št. 66 ali na tel. 05/731-01-27. Razpis in 
obrazci so dosegljivi tudi spletnih straneh Občine Seža-
na: http://www.sezana.si.

8. Rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 
pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Parti-
zanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na 
vidnem mestu napis »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis 
– Programi negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah na 
območju Slovenije«. Na hrbtni strani mora biti označen 
pošiljatelj. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane 
zadnji dan roka za predložitev prijav osebno v sprejemni 
pisarni ali oddane priporočeno po pošti.

10. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele 
vloge in pripravila predlog izbora programov prijaviteljev 
in višine sofinanciranja. Pri pripravi predloga bo komisija 
upoštevala naslednja merila, in sicer da:

– prijavitelj organizira prireditve občinskega pome-
na (proslave, žalne/spominske svečanosti…),

– prijavitelj organizira ali soorganizira družabne in 
druge oblike društvenih dejavnosti (npr. pohodi, sreča-
nja, tekmovanja, obletnice…),

– je prijavljeni program pomemben za Občino Se-
žana, pripomore k večji prepoznavnosti Občine Sežana 
v širšem prostoru, je dostopen širši javnosti,

– ima program jasno opredeljene cilje in ciljne sku-
pine, je ovrednoten in ima uravnoteženo finančno she-
mo.

Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno 
izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni 
dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne 
bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavr-
žejo.

Predlog izbora programov in višine sofinanciranja 
bo komisija predložila direktorju občinske uprave oziro-
ma vodji notranje organizacijske enote, ki bo na podla-
gi predloga komisije izdal/a sklepe o izboru. O pritožbi 
zoper sklep odloča župan Občine Sežana. Vložena pri-
tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

11. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem 
razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh 
po sprejeti odločitvi na seji komisije, ki se bo predvido-
ma sestala v roku 20 dni od poteka roka za predložitev 
prijav na razpis. Z izbranimi izvajalci programov bodo 
sklenjene pogodbe.

Občina Sežana

Št. 122-0012/2014-202 Ob-2885/14

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine 
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 20/2013) in Letnega programa zdravstvenega in so-
cialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2014, 
objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov  

za dejavnosti medgeneracijskih centrov  
za leto 2014

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-
roškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavno-
sti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za 
sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracij-
skih centrov.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje 
občane Občine Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo svojo dejavnost 
opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načr-
tovanih dejavnosti;

– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mla-
doletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti 
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz de-
vetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, 
št. 55/08 in naslednji).

Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti 
medgeneracijskih centrov imajo:

– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrira-
ne za opravljanje dejavnosti medgeneracijskih centrov 
v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne 
na Koroškem,

4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedeno:
Pokrivanje obratovalnih, materialnih in drugih stro-

škov za izvajanje dejavnosti medgeneracijskih centrov
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa 

v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk,
– da so za izvajanje dejavnosti zagotovljeni ustrezni 

kadrovski in materialni pogoji – 20 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja:

– do vključno 1 leta – 5 točk,
– nad 5 let – 10 točk.

Zagotavljanje sredstev za izvajanje programov in 
dejavnosti medgeneracijskih centrov v Občini Ravne 
na Koroškem:

a) Ciljne skupine uporabnikov centra
– center vključuje vse generacije iz lokalnega in 

regijskega okolja 20 točk,
– center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega 

okolja 10 točk.
b) Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti 

centra
– povprečna vključenost enega uporabnika na me-

sec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra 
od 1 do 2 uri 5 točk,

– povprečna vključenost enega uporabnika na me-
sec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra 
od 3 do 8 ur 10 točk,

– povprečna vključenost enega uporabnika na me-
sec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra 
od nad 8 ur 20 točk.

c) Metode dela
– večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinske-

ga dela 10 točk,
– delo tudi s posamezniki – individualna srečanja, 

ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, infor-
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miranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev – 
prostovoljcev 10 točk,

– timsko delo 10 točk,
– redno izvajanje intervizije oziroma supervizije za 

strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posa-
meznih aktivnosti 10 točk.

d) Dejavnosti v centru
– izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko 

delo, predavanja, debatna srečanja, psihosocialne in 
kreativne delavnice, pomoč učencem in inštrukcije, ra-
čunalništvo, ročna dela …) 10 točk,

– rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in po-
hodi, športne igre …) 5 točk,

– razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk 
različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah 
v občini, povezovanje …) 5 točk,

– INFO točka za vse generacije 20 točk.
e) Prostovoljstvo
– v dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev 

5 točk,
– v dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev 

10 točk,
– v dejavnost centra je vključenih več kot 10 pro-

stovoljcev 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev: 8.160 €

1. za pokrivanje obratovalnih, materialnih in dru-
gih stroškov za izvajanje dejavnosti – do višine 5.000 €,

2. za izvajanje programov in dejavnosti – do 
višine 3.160 €.

6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v enkratnem znesku do konca meseca julija 
2014. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 
31. 12. 2014.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlo-
žene do vključno ponedeljka, 7. 7. 2014 v zaprti kuverti 
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Her-
ga Urošu ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne 
na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske 
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – Programi na področju dejavnosti medgeneracij-
skih centrov – 2014«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo torek, 8. 7. 2014 v pisarni 
Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti Ob-
čine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na 
Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Herga Urošu ali na spletni strani, www. rav-
ne.si od vključno petka, 27. 6. 2014.

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov;

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije dobite na Oddelku za druž-
bene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Ko-
roškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejav-
nosti, tel. 02/821-60-22.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 122-84/2014/2 Ob-2897/14

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radeče za 
leto 2014 (Uradni list RS, št. 109/12) in Pravilnika o kri-
terijih in merilih za sofinanciranje programov na področju 
socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče 
(Uradni list RS, št. 52/06) objavlja Občina Radeče

razpis
za sofinanciranje programov na področju socialnih 

in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov 

in projektov organizacij na področju socialnih in huma-
nitarnih dejavnosti s strani občine.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega razpisa, 
niso namenjena za sofinanciranje:

– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot 
redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost), 
za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,

– investicij v prostore in nakup opreme izvajalcev 
programa.

Izvajalci programov in projektov so lahko organi-
zacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za 
izvajanje socialnih in humanitarnih dejavnosti in na tem 
področju tudi delujejo.

Višina razpisanih sredstev: orientacijska vre-
dnost razpisanih proračunskih sredstev za leto 2014 je 
4.400,00 EUR.

Razpisni pogoji
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radeče oziroma delujejo 

na njenem območju ali delujejo izven območja Občine 
Radeče in imajo program sestavljen tako, da vključuje 
tudi občane Občine Radeče;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo do-
kumentacijo v skladu z Zakonom o društvih (za društva);

– da so registrirani in najmanj eno leto aktivno delu-
jejo na socialnem in humanitarnem področju;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti;

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

Osnovna merila za izbor
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega pro-

grama,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu,
– finančna konstrukcija programa.
Razpisna dokumentacija
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na ogla-

snih deskah in na spletni strani Občine Radeče.
Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o iz-

boru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila tega raz-
pisa ne smejo spreminjati.

Obrazci za prijavo na razpis so v času razpisa na 
voljo v vložišču Občine Radeče ter na spletni strani, 
www.radece.si.

Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in 
programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti vsa 
dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva javni razpis.

Razpisni roki in način dostave vlog
Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do 18. 7. 

2014, do 12.30, v vložišču Občine Radeče ali tega dne 
s priporočeno pošto.



Stran 1570 / Št. 48 / 27. 6. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izde-
lana izključno na razpisnem obrazcu, ki je priloga tega 
razpisa, in sicer za vsak program na svojem obrazcu.

Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska komisija, 

ki jo imenuje županja. Odpiranje vlog ne bo javno. Pri-
stojna strokovna služba občinske uprave lahko pozove 
posameznega vlagatelja k dopolnitvi vloge v osmih dneh 
po odpiranju vlog.

Komisija iz prvega odstavka vloge ovrednoti v skla-
du z merili in kriteriji in pripravi predlog sofinanciranja, 
na podlagi katerega pristojna strokovna služba občinske 
uprave izda sklep o izboru.

Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županji ob-
čine v roku osmih dni od prejema sklepa. Županja odloči 
o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Županjina 
odločitev je dokončna.

Županja z izbranimi izvajalci programov sklene le-
tno pogodbo o sofinanciranju programov.

Občina Radeče
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Št. 4780-673/2013-6 Ob-2892/14

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, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2014

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 634/1 (ID znak 1754-634/1-0), v izmeri 

86 m2, k.o. 1754 Šentvid nad Ljub ljano,
– parc. št. 1188/2 (ID znak 1754-1188/2-0), v izmeri 

109 m2, k.o. 1754 Šentvid nad Ljub ljano,
– parc. št. 1188/3 (ID znak 1754-1188/3-0), v izmeri 

106 m2, k.o. 1754 Šentvid nad Ljub ljano.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora ŠE-725, 
z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanj-
ske površine.

Nepremičnina je obremenjena:
– na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti 

na nepremičninah Mestne občine Ljub ljana za že zgra-
jeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infra-
strukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se 
vknjiži stvarna služnost, ki obsega:

– graditev, postavitev in obratovanje komunikacij-
skega omrežja in pripadajoče infrastrukture;

– dostop do komunikacijskega omrežja in pripada-
joče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja;

– odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, posta-
vitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja;

za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovo-
ra oziroma za čas trajanja javnega komunikacijskega 
omrežja, v korist Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 
1000 Ljub ljana – dostava.

Izklicna cena: 36.120,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2  % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 425/5 (ID znak 1695-425/5-0), v izmeri 

357 m2, k.o. 1695 Karlovško predmestje.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora RN-223, 
z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanj-
ske površine.

Nepremičnina je obremenjena:
– na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti 

na nepremičninah Mestne občine Ljub ljana za že zgra-
jeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infra-
strukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se 
vknjiži stvarna služnost, ki obsega:

– graditev, postavitev in obratovanje komunikacij-
skega omrežja in pripadajoče infrastrukture;

– dostop do komunikacijskega omrežja in pripada-
joče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja;

– odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, posta-
vitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja;

za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovo-
ra oziroma za čas trajanja javnega komunikacijskega 
omrežja, v korist Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 
1000 Ljub ljana – dostava.

Izklicna cena: 71.400,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2  % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 560/6 (ID znak 1734-560/6-0), v izmeri 

49 m2, k.o. 1734 Ježica.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je pred-
metna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora 
PS-289, z namembnostjo SK – površine podeželjskega 
naselja.

Nepremičnina je obremenjena:
– na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti 

na nepremičninah Mestne občine Ljub ljana za že zgra-
jeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infra-
strukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se 
vknjiži stvarna služnost, ki obsega:

– graditev, postavitev in obratovanje komunikacij-
skega omrežja in pripadajoče infrastrukture;

– dostop do komunikacijskega omrežja in pripada-
joče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja;

– odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, posta-
vitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja;

za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovo-
ra oziroma za čas trajanja javnega komunikacijskega 
omrežja, v korist Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 
1000 Ljub ljana – dostava.

Izklicna cena: 5.880,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2  % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajne pogodbe pod točko 2.1. in 2.3. ne 

bodo sklenjene v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnine bodo prodane dražiteljem, ki 

bodo ponudili najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-

ljavitev predkupne pravice bodo z najugodnejšimi dra-
žitelji sklenjene pogodbe. Če dražitelj v tem roku ne bo 

Javne dražbe
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podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano 
varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcem nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano 
vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe la-
stninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega raču-
na Mestne občine Ljub ljana odprtega pri Banki Slo-
venije številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 
007-432000 v 8. dneh od dneva sklenitve prodajne po-
godbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javne dražbe se bodo vršile dne 15. 7. 2014 na se-

dežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
Klub 15, s pričetkom:

– ob 12. uri, za zemljišča pod točko 2.1., k.o. Šent-
vid nad Ljub ljano,

– ob 12.30, za zemljišča pod točko 2.2., k.o. Kar-
lovško predmestje,

– ob 13. uri, za zemljišča pod točko 2.3., k.o. Ježica.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 

javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra (samo 
za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za sa-
mostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh 
mesecev;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samo-
stojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb).

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

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

7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci mo-

rajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati 
varščino, ki znaša 10  % izklicne cene, na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, 
odprtega pri Banki Slovenije:

– številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 
007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc.št. 634/1, 
1188/2, 1188/3, vse k.o. Šentvid nad Ljub ljano«;

– številka: 01261-0100000114, sklic na šte-
vilko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – 
parc.št. 425/5, k.o. Karlovško predmestje«;

– številka: 01261-0100000114, sklic na šte-
vilko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – 
parc.št. 560/6, k.o. Ježica«.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vra-
čuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na jav-
ni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.2 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o nepremičninah iz točke 2.1 in infor-
macije za ogled zemljišč, dobijo interesenti na Mestni 
občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje 
z nepremičninami, tel. 01/306-11-32, kontaktna oseba 
je Andreja Lavrič.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 
dražbe in podatke o nepremičninah iz točke 2.2 in 2.3., 
informacije za ogled zemljišč, dobijo interesenti na Me-
stni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za rav-
nanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-76, kontaktna 
oseba je Irena Plausteiner.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z ne-
premičnino je možen po predhodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno 

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

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

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

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje 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 na spletni strani 
Mestne občine Ljub ljana, www.Ljub ljana.si.

Mestna občina Ljub ljana
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 Ob-2861/14

Svet Centra za socialno delo Ljub ljana Vič – Rudnik 
na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 
– ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – 
ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 25. člena Zako-
na o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 12/13), 56. 
in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 35. člena 
Statuta Centra za socialno delo Ljub ljana Vič – Rudnik 
ter sklepa 3. redne seje Sveta Centra za socialno delo 
Ljub ljana Vič – Rudnik z dne 16. 6. 2014, razpisuje pro-
sto delovno mesto

direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Ljub
ljana Vič – Rudnik.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še 
pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu 
in sicer:

– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobraz-
bo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih 
specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdra-
vstvene smeri – smer delovne terapije, teološke smeri 
z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj in 
opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva ali

– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psi-
hološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disci-
plin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri 
– smer delovne terapije, teološke smeri z ustrezno 
specializacijo, dvajset let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstve-
nih delovnih mestih na področju socialnega varstva in 
opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva,

– da ima opravljen program za vodenje socialno 
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica 
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje.

Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za di-
rektorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljene-
ga programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, 
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi 
zakona preneha.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direk-
torjem bo sklenjena delovno razmerje za določen čas 
trajanja mandata, to je od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj 
kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo 
Ljub ljana Vič – Rudnik, Tržaška c. 40, 1000 Ljub ljana 
– v zaprti kuverti z oznako ˝Ne odpiraj – razpis za direk-
torja˝ najkasneje do ponedeljka, 7. 7. 2014.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po 
opravljeni izbiri.

Od kandidatov se pričakuje, da svetu zavoda pred-
stavijo program dela, oziroma svojo vizijo dela Centra 
za socialno delo Ljub ljana Vič – Rudnik za mandatno 
obdobje (do konca leta 2019).

Svet Centra za socialno delo  
Ljub ljana Vič – Rudnik

 Ob-2868/14

Na podlagi 54. člena Pravil zadruge in sklepa 
upravnega odbora KKGZ z dne 19. 6. 2014, Koroška 
kmetijsko-gozdarska zadruga z.b.o., Celjska cesta 118, 
2380 Slovenj Gradec, objavlja razpis za zasedbo delov-
nega mesta:

direktorja/direktorice zadruge.
Kandidat/ka mora poleg z zakonom določenih splo-

šnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti mora končano najmanj višjo univerzitetno iz-

obrazbo (VI. stopnjo fakultetne izobrazbe- do leta 1994) 
ekonomske smeri ali visoko strokovno izobrazbo eko-
nomske smeri (VI/2 stopnjo),

– najmanj pet let dela na vodilnih, vodstvenih delov-
nih mestih v gospodarstvu,

– kandidat za direktorja/direktorico mora skupaj 
s prijavo na razpis predložiti tudi program dela in razvo-
ja zadruge za mandatno obdobje.

Mandat direktorja KKGZ z.b.o. traja 4 leta. Pričetek 
nastopa dela je 1. 8. 2014.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, 
s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela ter 
programom dela in razvoja zadruge za mandatno obdo-
bje, naj kandidati/kandidatke pošljejo priporočeno v za-
prti kuverti, v roku 8 dni po dnevu objave razpisa na 
naslov: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga z.b.o., 
Celjska cesta 118, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom: 
»Ne odpiraj – Razpis za direktorja«.

Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obve-
ščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu sklepa uprav-
nega odbora KKGZ o imenovanju direktorja/direktorice 
zadruge.

Koroška kmetijskogozdarska zadruga z.b.o. 
Slovenj Gradec

Št. 256/14 Ob-2884/14

Na podlagi 22. člena Odloka o ustanovitvi Javnega 
komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (Uradni 
list RS, št. 88/01 in 102/01) in sklepa 1. dopisne seje 
skupščine Komunale Ribnica d.o.o. z dne 18. 6. 2014, 
Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica, 
razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnje-

vati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka izobrazba tehnične ali 

družboslovne smeri s 5 let delovnih izkušenj v stroki, od 
tega vsaj 4 leta na vodilnih delovnih mestih.

Delovne izkušnje v stroki so izkušnje na komunal-
nem, gradbenem ali sorodnem področju.

Kandidati morajo prijavi predložiti:
– kratek življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev in opisom del, ki so jih doslej opravljali;
– program delovanja in razvoja Javnega komunal-

nega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. v naslednjih 
4 letih.

Mandat direktorja (m/ž) traja 4 leta, ista oseba pa je 
lahko po poteku mandata ponovno imenovana.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
pošljite v 8 dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS, 

Razpisi delovnih mest



Stran 1574 / Št. 48 / 27. 6. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje 
Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica, 
s pripisom „Ne odpiraj – javni razpis za direktorja“.

Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Heni-
gman Andreja na tel. 01/836-11-38.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po 
odločitvi skupščine Komunale Ribnica d.o.o.

Komunala Ribnica d.o.o.

 Ob-2890/14

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarja Uroša Kosa iz Ljub ljane 
razpisuje:

– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri 
notarju Urošu Kosu iz Ljub ljane (za določen čas, za 
čas nadomeščanja notarske pomočnice na porodniškem 
dopustu z možnostjo podaljšanja).

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. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki 
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih 
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega 
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, 
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne pri-
jave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub ljana, Tav-
čarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije
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Št. 35400-1/2013 Ob-2869/14

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNa-
črt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12 in 57/12), enajste alineje prvega odstavka 25. čle-
na Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okolj-
skega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 
98/12 in 20/13) ter prvega odstavka 4. člena Splošnih 
pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljske-
ga javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na 
spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; 
v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), Eko sklad, 
Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembe javnega poziva
za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13 
(Uradni list RS, št. 10/13 in 98/13) se spremeni tako, 
kot sledi:

Besedilo 1. točke (»1. Predmet javnega poziva in 
višina sredstev) se spremeni tako, da se glasi:

»Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 34 
milijonov EUR.«.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2893/14

Župan Občine Markovci objavlja v zadevi javnega 
zbiranja ponudb za prodajo posameznega dela stavbe 
(Uradni list RS, št. 45/14)

popravek
javnega zbiranja ponudb  

za prodajo posameznega dela stavbe
V 7. točki Javnega zbiranja ponudb za prodajo po-

sameznega dela stavbe (Uradni list RS, št. 45/14) se 
datum »1. 7. 2014« pravilno glasi »31. 7. 2014«.

Občina Markovci

Št. 35400-2/2014 Ob-2870/14

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c čle-
na Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), enajste alineje pr-
vega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 112/09, 1/12 in 98/12), ter prvega odstavka 4. člena 
Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 
22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.
ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: Splo-
šni pogoji), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
(v nadaljevanju: Eko sklad), po predhodnem soglasju 
Nadzornega sveta Eko sklada z dne 19. 6. 2014, ob-
javlja

javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb občin 52LS14

1. Predmet javnega poziva in višina sredstev
Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za 

okoljske naložbe, ki jih izvajajo občine na območju Re-
publike Slovenije.

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 8 mi-
lijonov EUR.

S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma 
v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: na-
ložbe) za:

A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za nasle-
dnje namene:

1) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev 
sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov 
in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni ener-
gent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov 
(biomaso, toploto podtalnice, površinske vode zemlje 
oziroma kamnitih masivov, sonca, zraka  ),

2) postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in 
naprav za sopro izvodnjo toplote, hladu in/ali električne 
energije,

3) izgradnjo razvoda sistema za daljinsko oskrbo 
s toploto ali hladom, tj. razdelilnim omrežjem, priključki 
pri odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd.,

4) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev 
objektov in naprav za pro izvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov energije,

5) nakup vozil na električni ali hibridni pogon (kom-
binacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali 
več elektromotorjev) za cestni promet, pri katerih emisije 
CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih pro-
izvajalca, ne presegajo 110 g/km,

6) obnovo obstoječe razsvetljave, ki vključuje regu-
lacijo osvetljevanja in zamenjavo sijalk ali svetil, s katero 
se doseže vsaj 30  % prihranek električne energije, in je 
obnova:

a. zunanje razsvetljave skladno z veljavnimi pred-
pisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja, pri čemer stroški osvetlitve objektov ali drugih 
zunanjih elementov za namen oglaševanja (npr. pano-
jev) ne sodijo med priznane stroške naložbe,

b. notranje razsvetljave skladno z določili Poglavja 
8 tehnične smernice TSG-1-004:2010 »Učinkovita raba 
energije«, Odredbe o seznamu izdanih tehničnih smer-
nic (Uradni list RS, št. 28/14),

7) energijsko prenovo obstoječih stavb, ki so v lasti 
občine ali jih občina uporablja za izvajanje svoje dejav-
nosti, ogrevanih nad 19o C, priznani stroški vključujejo 
izvedbo enega ali več naslednjih ukrepov:

a. izvedbo/vgradnjo toplotne zaščite zunanjega 
ovoja stavbe:

a.1 zunanjih sten in sten proti neogrevanim pro-
storom s fasadnim sistemom z najmanj 15 cm toplotno 
izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 
W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacij-
skega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. 
Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru 
fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih izola-

Druge objave
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cijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne 
prevodnosti (λ),

a.2 stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma 
ravne ali poševne strehe z najmanj 25 cm toplotno izo-
lacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 
W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacij-
skega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,18 W/m2K,

a.3 tal na terenu ali tal nad neogrevanimi prostori 
z najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala s to-
plotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno de-
belino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da 
bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K,

a.4 energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohi-
štva in senčil, pri čemer vrednosti toplotne prehodnosti, 
določene skladno s standardom SIST EN 14351-1, ne 
smejo presegati vrednosti:

– 1,3 W/m2K pri oknih s profilom iz umetne mase, 
lesa ali njune kombinacije,

– 1,6 W/m2K pri oknih s profilom iz kovine,
– 1,4 W/m2K pri strešnih oknih,
– 1,6 W/m2K pri vhodnih vratih,
– 2,0 W/m2K pri garažnih vratih,
b. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja 

z visokim izkoristkom energije,
c. namestitev energijsko učinkovite notranje raz-

svetljave, ki vključuje nakup svetil, sijalk in regulacije, 
skladno z določili točke 1.A.6.b tega poziva,

d. optimizacijo obstoječih ogrevalnih in prezračeval-
nih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlič-
no uravnoteženje),

e. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem 
toplote odpadnega zraka (vse oblike centralnega siste-
ma ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka), pri čemer mora:

– centralni sistem, skladno z rezultati meritev po 
standardu SIST EN 308, izkazovati vsaj 80  % energijsko 
učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri pov-
prečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter 
specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 
W/(m3/h), ali

– lokalni sistemi izkazovati vsaj 65  % energijsko 
učinkovitost pri vračanju toplote odpadnega zraka,

f. ukrepe učinkovite rabe energije, ki se nanašajo 
na povečevanje energijske učinkovitosti naprav za pro-
izvodnjo toplote ne glede na uporabljen vir energije.

Kolikor se sočasno z izvedbo ukrepov energijske 
prenove stavbe izvajajo tudi drugi ukrepi sanacije stav-
be, pa tudi:

g. zamenjava vodovodnih ali kanalizacijskih cevi 
v stavbi iz materialov, ki vsebujejo azbest ali težke ko-
vine (svinec, cink,…) in zamenjavo strešne kritine, ki 
vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit), skladno s točko 
C.3. tega poziva in

h. dela, povezana s sanacijo stavbe, z namenom 
zmanjšanja prehajanje radona v stavbe ali protipotresno 
sanacijo konstrukcijskih elementov stavbe vključno s po-
segi, ki zajemajo funkcionalno prenovo stavbe, kolikor 
je sanacija skladna s predloženim projektom sanacije, ki 
ga je pripravila za to usposobljena inštitucija.

V primeru, da obnova vključuje tudi rekonstrukcijo 
stavbe, je poleg gradbenega dovoljenja potrebno predlo-
žiti tudi izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan skla-
dno z določili veljavnega pravilnika o učinkoviti rabi 
energije v stavbah.

Toplotne prehodnosti materialov, vgrajenih v zunanji 
toplotni ovoj stavbe, toplotne in tehnične karakteristike 
ogrevalnih sistemov, prezračevalnih naprav in razsve-
tljave morajo biti razvidni iz ustreznih dokazil, priloženih 
dokumentaciji za prijavo.

Ustrezno dokazilo iz predhodnega odstavka je obi-
čajno dokazilo o legalnem dajanju tovrstnega pro izvoda 
na trg. Pri gradbenih pro izvodih je to izjava o lastnostih, 
pripravljena skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za 
trženje gradbenih pro izvodov (UL EU, št. L88/2011) ali 
z Zakonom o gradbenih pro izvodih-ZGPro-1 (Uradni list 
RS, št. 82/13), pri strojnih pro izvodih pa izjava o skla-
dnosti, skladna s Pravilnikom o varnosti strojev (Uradni 
list RS, št. 75/08), če le predlagani tip pro izvoda pred 
tem ni bil že uvrščen v seznamu ustrezne opreme, 
objavljenem na spletni strani Eko sklada http://www.
ekosklad.si/html/razpisi/main.html.

8) gradnjo novih stavb, ki so v lasti občine ali jih 
občina uporablja za izvajanje svoje dejavnosti, v nizko-
energijski ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad 19 oC, za 
katere bodo predloženi PGD dokumentacija, PZI načrti 
arhitekture ter strojnih inštalacij ogrevanja in prezrače-
vanja izkazovali, da gre za energijsko visoko učinkovite 
stavbe, katerih energijska učinkovitost bo v segmentu 
računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunana 
po metodologiji PHPP, manjša ali enaka 35 kWh/m2a, 
pri čemer mora biti zagotovljenih najmanj 25  % skupnih 
letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sani-
tarne tople vode iz obnovljivih virov energije. Izračun 
energijske učinkovitosti stavbe mora zaradi morebitnega 
poletnega pregrevanja stavbe vključevati tudi preveritev 
senčenja in po potrebi hlajenje z aktivnimi energijsko 
varčnimi sistemi hlajenja.

Novozgrajeni objekt mora izkazovati vsaj vgradnjo:
a. ustrezne toplotne zaščite celotnega zunanjega 

ovoja stavbe (toplotna izolacija, zunanje stavbno po-
hištvo),

b. sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja,
c. sistema za prezračevanje z vračanjem toplote 

odpadnega zraka,
d. energijsko učinkovite razsvetljave, skladno s toč-

ko 1.A.6.a in 1.A.6.b tega poziva.
Priznani stroški naložbe lahko vključujejo vse stro-

ške gradbenih in obrtniških del ter stroške strojnih in 
električnih inštalacij pri izvedbi v prejšnjem odstavku 
omenjenih ukrepov.

V primeru gradnje stavbe po sistemu »na ključ«, ki 
vključuje konstrukcijske elemente, zunanji toplotni ovoj 
stavbe (toplotno izolacijo in zunanje stavbno pohištvo) 
ter strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje, 
priznani stroški obsegajo 50  % predračunske vrednosti 
stavbe.

B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanj-
šanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje namene:

1) nakup novih vozil za cestni promet s pogonom 
na plin,

2) nakup vozil za prevoz potnikov (v mestnem pro-
metu), z vgrajenim EURO 6 motorjem,

3) izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev ku-
rilne naprave, ki kot energent uporablja plin, le v pri-
meru, da je skladen s sprejetim lokalnim energetskim 
konceptom,

4) postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnje-
nje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemelj-
ski plin ali bioplin,

5) izgradnjo parkirišč po sistemu P+R, z neposre-
dno povezavo na javni potniški promet,

6) izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem 
trajnostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko pro-
metno strategijo, kot so spodbujanje multimodalnosti, 
uvajanje sistemov »bike share«, »car share«, izgra-
dnjo kolesarskih poti, nakup koles ali drugih podobnih 
ukrepov.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 48 / 27. 6. 2014 / Stran 1577 

C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in 

naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo, ponov-
no uporabo ali energijsko izrabo komunalnih odpadkov,

2) nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev, na 
hibridni, električni ali plinski pogon oziroma imajo vgra-
jen EURO 6 motor in se lahko uporabljajo izključno za 
zbiranje ali obdelavo odpadkov,

3) zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo azbestna 
vlakna (npr. salonit).

V primeru, da se ob tem izvede tudi toplotna izola-
cija podstrešja, se kot priznani strošek upošteva celotna 
vrednost nakupa in vgradnje izolacijskih materialov.

Zamenjavo salonitne strešne kritine na strehah, 
katerih skupna površina presega 300 m2, lahko izvaja 
samo izvajalec, ki ima pridobljeno okoljevarstveno do-
voljenje za izvajanje teh del. Ob zaključku naložbe je 
potrebno priložiti potrdilo upravljalca odlagališča o ustre-
znem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna 
(evidenčni list o ravnanju z odpadki).

D) Varstvo voda in učinkovita raba vode za nasle-
dnje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav 
za komunalne in/ali tehnološke odpadne vode,

2) tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske 
ukrepe, ki v distribucijskem sistemu omogočajo prihra-
nek ali zmanjšanje izgub pitne vode,

3) predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih 
virov pitne vode,

4) izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne 
vode (zbiralniki deževnice, sistem izrabe padavinske 
vode, prekritje objektov z rastlinsko odejo, zadrževalniki 
padavinske vode …).

E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo 
za naslednje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo kanalizacijskih 
omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, 
ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oziroma 
se čistilna naprava gradi istočasno,

2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo vodovodnih 
omrežij.

2. Upravičene osebe
Do kreditov so upravičene občine, ki izvajajo na-

ložbo.
Do kredita ni upravičena občina, ki:
– nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti 

do Eko sklada,
– nima poravnanih davčnih in drugih obveznosti do 

Republike Slovenije,
– ima blokiran transakcijski račun.
3. Prepoved prodaje kreditiranih stavb
Stavbe, ki bodo zgrajene ali obnovljene s kreditom 

Eko sklada, ne smejo biti namenjene prodaji na trgu.
4. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene 

po tem javnem pozivu, je:
– trimesečni EURIBOR + 1,5  %.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila 

naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem 
primeru ne more presegati 15 let z vključenim morato-
rijem, oziroma največ 5 let za namene nakupa opreme 
(in vozil), vključenih v točke A.5., A.6., B.1., B.2. in C.2. 
Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.

c) Višina kredita
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vredno-

sti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 
90  % priznanih stroškov naložbe.

Na osnovi vrednotenja po okoljskih merilih se ta 
najvišji delež kredita lahko zniža še za največ 20  %. 
Višina odobrenega kredita se lahko zniža tudi glede na 
kreditno sposobnost vlagatelja in v primerih, kadar bi 
bila z najvišjim deležem odobrenega kredita presežena 
zgornja omejitev po pravilu že dodeljene državne pomo-
či oziroma javnih sredstev za isto naložbo.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji 
znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR. Skupna zadolže-
nost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 
milijonov EUR.

5. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, 

v času oddaje vloge ne sme biti zaključena. Noben 
dokument, povezan z naložbo, za katero bo dodeljen 
kredit po tem javnem pozivu (projektna dokumenta-
cija, upravno dovoljenje, računi za izdelavo projektne 
dokumentacije navedene naložbe, pogodbe o najemu, 
nadzoru, itd.), ne sme biti starejši od petih let od datuma 
oddaje vloge za kredit.

Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi 
z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. 
Priznani stroški obsegajo stroške izdelave projektne 
in pripadajoče tehnične dokumentacije, nabave in na-
mestitve opreme, strojev in naprav, stroške prenosa 
tehnologij z nakupom patentov, licenc, know-howa ali 
nepatentiranega tehničnega znanja, stroške projek-
tiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in 
vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali 
v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki 
je predmet dodelitve kredita. Med priznane stroške ne 
sodijo stroški DDV (razen v primeru, ko vlagatelj nima 
pravice do odbitka vstopnega DDV), stroški notranjega 
nadzora, promocije, študij izvedljivosti in stroški, ki bre-
menijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr. 
stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obrato-
valnim monitoringom, stroški taks, prispevkov in drugih 
dajatev. Druge omejitve priznanih stroškov naložbe so 
za posamezne skupine namenov opredeljene v točki 1. 
tega javnega poziva.

Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze 
naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane. 
Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih.

b) Okoljska merila
Vloge za pridobitev kredita po tem javnem pozivu 

se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane 
okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov 
o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in 
o stanju ter vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.

Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih kriterijev:
– splošni okoljski kriteriji, kot so načela trajnostnega 

razvoja, prednostni okoljski cilji in učinkovitost ravnanja 
z okoljem: največ 40 točk,

– ustreznost tehnološke rešitve: največ 20 točk,
– stopnja ogroženosti okolja (zavarovana območja, 

občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje 
emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov in 
energije ter sanacija okolja): največ 40 točk.

Največje možno število točk, doseženih v postop-
ku okoljskega vrednotenja, je 100. Okoljska merila so 
podrobneje opredeljena v dokumentaciji za prijavo na 
poziv.

d) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati 

s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev.
Kreditojemalec nosi stroške v zvezi z zavarovanjem 

terjatev Eko sklada skladno z vsakokrat veljavnim Tarif-
nim pravilnikom o nadomestilih za opravljanje storitev 
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Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, (v 
nadaljevanju: Tarifni pravilnik).

6. Vsebina vloge
Vloga za pridobitev kredita mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec vloge za dodelitev kredita s po-

datki o vlagatelju in naložbi, dokazili in prilogami, zahte-
vanimi v dokumentaciji za prijavo na poziv,

b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v doku-
mentaciji za prijavo na poziv,

c) podpisan in potrjen obrazec »Izjava vlagatelja« 
z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih ne-
povratnih sredstvih za nameravano naložbo iz drugih 
javnih virov ali virov EU,

d) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo, kot 
je navedeno v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

e) projektno dokumentacijo, poročilo ali strokovno 
oceno o vplivih naložbe na okolje, okoljevarstveno do-
voljenje oziroma soglasje, kot je za naložbo navedeno 
v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

f) obrazec »B. Podatki za okoljsko vrednotenje na-
ložb«,

g) obrazec »C. Finančni podatki o naložbi«,
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se upo-

rablja postopek, določen z Zakonom o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10), 
kolikor Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12) ne določa drugače.

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispe-
tja popolnih vlog na Eko sklad. Popolna vloga je vloga 
za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente 
in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Pred 
odločitvijo o vlagateljevi pravici do kredita mora vlaga-
telj predložiti dokument, s katerim izkazuje, da razpolaga 
z ustreznimi instrumenti za zavarovanje kredita, na pod-
lagi katerih se določi pravica do kredita v ustrezni višini.

Na osnovi popolne vloge bo Eko sklad odločil o vla-
gateljevi pravici do kredita z odločbo.

Pritožba zoper odločbo Eko sklada ni dovoljena, 
vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor.

8. Kreditna pogodba
Pred izdajo odločbe o dodelitvi pravice do kredita 

mora vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti do Eko 
sklada, pred sklenitvijo kreditne pogodbe pa mora pla-
čati nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe skladno 
s Tarifnim pravilnikom ter predložiti sklep občinskega 
sveta o najemu kredita, menice in soglasje Ministrstva 
za finance o zadolžitvi. Rok za sklenitev kreditne pogod-
be je 9 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi 
pravice do kredita.

Strošek vodenja kredita, pridobljenega na podlagi 
tega poziva znaša na dan objave tega poziva 7,32 EUR, 
ki pa se lahko spreminja v skladu z vsakokrat veljavnim 
Tarifnim pravilnikom kreditodajalca.

V primeru odstopa od kreditne pogodbe, spremem-
be kreditne pogodbe na željo kreditojemalca oziroma 
v primerih spremembe zavarovanja vračila kredita, kre-
ditojemalec nosi stroške skladno z veljavnim Tarifnim 
pravilnikom.

9. Poraba odobrenega kredita
Odobreni kredit lahko kreditojemalec porablja na 

podlagi sklenjene kreditne pogodbe. Poraba kredita je 
dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju lastne ude-
ležbe kreditojemalca. Pred vsakim nakazilom sredstev 
mora kreditojemalec poravnati vse zapadle obveznosti 
do Eko sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditoje-

malcu nakazovani po predložitvi ustreznih dokumentov 
(pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej 
opravljenih del). Naložbe po tem javnem pozivu morajo 
biti zaključene najkasneje v treh letih od datuma izdaje 
odločbe o dodelitvi pravice do kredita. Zadnje nakazilo 
sredstev pa se lahko izvede najkasneje v treh mesecih 
po navedenem roku.

Pred prvim nakazilom sredstev mora kreditojema-
lec predložiti ustrezne zavarovalne instrumente in sklep 
o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Informiranje kandidatov: dodatne informacije 
lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem 
okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana, tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in 
na spletni strani, www.ekosklad.si.

11. Rok in način prijave
Javni poziv je odprt do objave zaključka javnega 

poziva oziroma najkasneje do 30. 4. 2015. Obravnava-
ne bodo vloge, ki bodo prispele na Eko sklad v času od 
objave v Uradnem listu RS do zaključka javnega poziva. 
Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumenta-
cije na njihov naslov vsak delovni dan od objave poziva 
dalje na Eko skladu, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana, tel. 01/241-48-20. Pred pošiljanjem dokumen-
tacije za prijavo morajo kandidati Eko skladu predložiti 
podatke o naslovu, telefonu, elektronski pošti ali telefa-
ksu, kontaktni osebi kandidata, nazivu naložbe in okvirni 
višini zaprošenih sredstev.

Vloge na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi 
prilogami je treba oddati za vsako naložbo posebej. 
Kandidati lahko oddajo vlogo tudi v elektronski obliki.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2857/14

Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 
ulica 12, 8000 Novo mesto, na podlagi 20. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 
46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 
(Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 
– ZSDH-1 in 38/14), Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr. in 101/13), Zakona o davku na dodano 
vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12), Obligacijskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1) ter Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2), objavlja

zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov in opreme  

v najem – objekt hala 3, parcelna št. 2055/1
1. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja poslov-

nih prostorov in opreme v najem.
Lastnik – Komunala Novo mesto daje v najem po-

slovne prostore v objektu, stoječem na zemljišču, par-
celna št. 2055/1, vpisanem v vpisanem, k. o. 1481 Smo-
lenja vas NM, v najem (priloga 1).

Na tem zemljišču stoji skladiščna hala III na naslo-
vu Podbevškova 12, v stavbi je vgrajena stiskalnica in 
zgrajeni dodatni garderobni prostori.

Skupna površina poslovnih prostorov v stavbi zna-
ša 870,72 m²; predmet javnega razpisa so poslovni 
prostori – hala III, s pripadajočimi zunanjimi površinami, 
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v izmeri 961,70 m², ki so ograjene znotraj dvoriščnega 
kompleksa. Najem omenjenih prostorov in površin omo-
goča tudi souporabo vseh ostalih površin, ki so sicer 
namenjene delovanju zbirnega centra (dovozne poti, 
odprte skladiščne površine, nadstrešnica, vratarnica 
s sanitarnimi prostori).

Najem opreme vključuje najem stiskalnice 60 ton, 
s transportnim trakom, povozna tehtnica, viličar Linde 
H 30D.2.

2. Izhodiščna najemnina, pristojbina ter stroški upo-
rabe

Izhodiščna mesečna najemnina za prostor in opre-
mo brez DDV znaša 6100,00 EUR.

Poleg najemnine je dolžan najemnik pravočasno 
plačevati najemodajalcu račune za pripadajoče stroške 
davka na nepremičnine, ki jih najemodajalec izstavi 
na osnovi prejete odločbe o davku na nepremičnine. 
Vse ostale stroške za uporabo vode, elektrike, telefona, 
plina, kanalščine in varovanja (zaračuna se 15  % od 
skupnih stroškov varovanja) in ostale storitve, pa bo 
uporabnik plačeval upravljavcem infrastrukture in naje-
modajalcu na osnovi dogovora ter po njegovi dejanski 
porabi na ločenih merilnih napravah.

3. Dopustne dejavnosti: poslovni prostori so name-
njeni za obdelavo in skladiščenje odpadne embalaže 
in drugih odpadnih surovin in se oddajajo v najem za 
določen čas treh let z možnostjo podaljšanja.

4. Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb
Sodelujejo lahko vse pravne osebe in samostojni 

podjetniki s sedežem dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki:
– zagotavljajo usposobljeno osebo za delo na vili-

čarju, stiskalnici in transportnemu traku,
– zagotovijo prevzem in nadaljnjo obdelavo vseh lo-

čenih frakcij, ki se zberejo v zbirnem centru,(za izvajanje 
dejavnosti si mora najemnik pridobiti OVD),

– upoštevati poslovno politiko podjetja – kakovost 
in odgovornost na področju varovanja okolja, (izjava 
ponudnika, obrazec 6).

Ponudba mora poleg vsebine najema vsebovati 
izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce razpisne do-
kumentacije:

– ime in naslov ponudnika oziroma podjetja, prijavni 
obrazec (obrazec 1),

– registracijo pravne osebe – fotokopijo izpisa iz 
sodnega registra (obrazec 5),

– kratek opis dosedanjega poslovanja (obrazec 4),
– opis programa (dejavnosti), ki se bo izvajal v pro-

storu (obrazec 4),
– višina najemnine na m2, ki jo je ponudnik pripra-

vljen plačati, ki mora biti enaka ali višja od postavljene 
izhodiščne najemnine, (obrazec 4),

– izjava najemnika, da nima zapadlih finančnih ob-
veznosti do naročnika, (obrazec 4),

– izjavo ponudnika o strinjanju s pogoji javnega 
zbiranja ponudb (obrazec 3),

– izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za pri-
javo na javno zbiranje ponudb (obrazec 2),

– parafiran vzorec pogodbe (obrazec7),
– morebitne dodatne ugodnosti.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stra-

ni Komunale Novo mesto, http://www.komunala-nm.si/.
5. Pogoji najema
Komunala Novo mesto odda predmet tega javnega 

zbiranja ponudb v najem za dobo treh z možnostjo po-
daljšanja za eno leto. Odpovedni rok pogodbe o najemu 
6 mesecev.

Najemnik brez pisnega soglasja najemodajalca na-
jetih poslovnih prostorov hale III, zunanjih površin in 
opreme ne sme oddati v nadaljnji podnajem.

Stroške, nastale z morebitno dodatno ureditvijo na-
jetega prostora krije najemnik.

Najemnik plačuje mesečno najemnino v skladu 
s pogodbo. Plačuje tudi vse stroške, kot izhaja iz 2. toč-
ke tega javnega zbiranja ponudb.

6. Varščina: varščina znaša 10  % ponujene meseč-
ne najemnine.

7. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo po-
nudbe: ponudnik izpolni predpisane obrazce razpisne 
dokumentacije ter priloži fotokopijo potrdila o vplačani 
varščini 10  % ponujene mesečne najemnine.

Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili je tre-
ba predložiti (neposredno ali poslati s priporočeno po-
što) do 4. 7. 2014 do 9 ure, na naslov Komunala Novo 
mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, tajništvo družbe. 
Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov ponudnika.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega pro-
stora in opreme na ZRC na Podbevškovi 12 v Novem 
mestu.«

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo potekalo 4. 7. 2014 ob 

11. uri, v sejni sobi Komunale Novo mesto. Predstavniki 
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo 
biti v slovenskem jeziku.

Veljavnost ponudbe 90 dni od roka za predložitev 
ponudb.

Naročnik bo izvedel pogajanja.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala stro-

kovna komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika.
9. Informacije: ponudniki lahko dobijo dodatne in-

formacije in opravijo ogled prostorov na Komunali Novo 
mesto (kontaktna oseba: Simon Štukelj), Podbevško-
va 12, 8000 Novo mesto ali po tel. 07/393-25-68.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 478-0090/2013-11 Ob-2858/14

Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, na 
podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentjur 
v posamični vrednosti nad 20.000 EUR za leto 2014, 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin 

 in za oddajo nepremičnin v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 

ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, 
tel. 03/747-13-34; faks: 03/574-34-46, e-pošta: obci-
na.sentjur@sentjur.si.

II.1 Predmet prodaje in izklicna vrednost:
A) V stanovanjski coni III/1 – Pod Vrbco v Šentjurju 

se prodaja komunalno opremljena gradbena parcela, 
parc. št. 237/3, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, v izmeri 
615 m2, za izhodiščno ceno 27.675,00 EUR brez DDV.

Zemljišče skladno z Odlokom o izvedbenem 
prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, 
št. 114/13) sodi v EUP ŠE55, podEUP ŠE55/1 – obmo-
čje stavbnih zemljišč, stanovanjske površine.

V izhodiščno vrednost nepremičnine DDV ni vklju-
čen.
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Posebni pogoji:
Rok za začetek gradnje je dve leti od dneva skleni-

tve prodajne pogodbe, rok dokončanja tretje gradbene 
faze pa je tri leta od dneva sklenitve prodajne pogodbe, 
pogodbena kazen za kršitev teh rokov se določi s po-
godbo v višini 5.000,00 EUR.

Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet 
prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico za 
potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in 
omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost do-
stopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo 
v zemljiško knjigo.

B) V industrijski coni Šentjur se prodajajo komu-
nalno opremljena stavbna zemljišča za izhodiščno 
ceno 55,00 EUR/m2 brez DDV, na območju zemljišč:

– parc. št. 1018/3, 1019/1, 1019/5, 1020/7, 1022/3, 
1023/3, 1024/1, 1025/6 in 1027/25, vse k.o. 1138 – Šen-
tjur pri Celju,

– parc. št. 96/11, 96/23 in 98/1, vse k.o. 1141 – 
Rifnik ter

– parc. št. 127/3, 127/22 in 127/23, vse k.o. 1142 
– Tratna,

v skupni površini 47.199 m2.
Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom 

o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Ura-
dni list RS, št. 114/13) skladno s katerim sodijo v EUP 
ŠE119, podEUP ŠE119/8 – območje pro izvodnih dejav-
nosti, površine za industrijo.

Ponudnik lahko poda ponudbo za odkup dela ze-
mljišča v predlagani izmeri, ki pa mora biti skladna z na-
črtom parcelacije na podlagi Odloka o spremembah Od-
loka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu industrijske cone 
Šentjur (Uradni list RS, št. 86/06). Vpogled v načrt je mo-
žen na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb. 
Na podlagi podane ponudbe in ponudbene površine, ki 
bo skladna z omenjenim načrtom, bo opravljena parce-
lacija na stroške organizatorja javnega zbiranja ponudb.

V izhodiščno vrednost nepremičnine DDV ni vklju-
čen.

Posebni pogoji:
Za nepremičnine pod točko B je rok za začetek gra-

dnje dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok 
dokončanja 3. gradbene faze je tri leta od dneva skle-
nitve prodajne pogodbe, pogodbena kazen za kršitev 
rokov se določi s pogodbo v višini 5.000 EUR.

Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so pred-
met prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico 
za potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov 
in omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost 
dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo 
v zemljiško knjigo. Na nepremičninah, kjer že obstajajo 
stvarne pravice tretjih zaradi izgradnje in vzdrževanja jav-
ne infrastrukture, se zemljišča prodajajo s temi bremeni.

Ponudbe, ki ne bodo skladne z načrtom parcelacije, 
niso sprejemljive in jih prodajalec ne bo upošteval.

C) Komunalno opremljene gradbene parcele v sta-
novanjski coni Grajski log II na Proseniškem:

P/2 Zemljišče parc. št. 264/11, k.o. 1133 – Goriči-
ca, v izmeri 637 m2, za izhodiščno ceno 28.665,00 EUR 
brez DDV;

P/3 Zemljišče parc. št. 264/12, k.o. 1133 – Goriči-
ca, v izmeri 835 m2, za izhodiščno ceno 37.575,00 EUR 
brez DDV;

P/4 Zemljišče parc. št. 264/13, k.o. 1133 – Goriči-
ca, v izmeri 870 m2, za izhodiščno ceno 39.150,00 EUR 
brez DDV;

P/5 Zemljišče parc. št. 264/14, k.o. 1133 – Goriči-
ca, v izmeri 880 m2, za izhodiščno ceno 39.600,00 EUR 
brez DDV;

P/6 Zemljišče parc. št. 264/15, k.o. 1133 – Goriči-
ca, v izmeri 771 m2, za izhodiščno ceno 34.695,00 EUR 
brez DDV;

P/7 Zemljišče parc. št. 264/19, k.o. 1133 – Goriči-
ca, v izmeri 481 m2, za izhodiščno ceno 21.645,00 EUR 
brez DDV;

P/9 Zemljišče parc. št. 264/23, k.o. 1133 – Goriči-
ca, v izmeri 649 m2, za izhodiščno ceno 29.205,00 EUR 
brez DDV;

P/10 Zemljišče parc. št. 264/25, k.o. 1133 – Goriči-
ca, v izmeri 879 m2, za izhodiščno ceno 39.555,00 EUR 
brez DDV;

P/11 Zemljišče parc. št. 264/16, k.o. 1133 – Goriči-
ca, v izmeri 704 m2 in parc. št. 1203/9, k.o. 1133 – Goriči-
ca, v izmeri 113 m2, za izhodiščno ceno 36.765,00 EUR 
brez DDV; zemljišči se prodajata kot celota;

P/12 Zemljišče parc. št. 264/17, k.o. 1133 – Goriči-
ca, v izmeri 772 m2 in parc. št. 1203/8, k.o. 1133 – Goriči-
ca, v izmeri 110 m2, za izhodiščno ceno 39.690,00 EUR 
brez DDV; zemljišči se prodajata kot celota;

P/13 Zemljišče parc. št. 264/18, k.o. 1133 – Goriči-
ca, v izmeri 843 m2 in parc. št. 1203/7, k.o. 1133 – Gori-
čica, v izmeri 19 m2, za izhodiščno ceno 38.790,00 EUR 
brez DDV; zemljišči se prodajata kot celota.

Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom 
o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Ura-
dni list RS, št. 114/13) in sodijo v EUP PR7, pod EUP 
PR7/3 – območje stavbnih zemljišč, stanovanjske po-
vršine.

I. faza komunalne ureditve (kanalizacija in vodo-
vodno omrežje) je dokončana, cestno omrežje v maka-
damski izvedbi je v zaključni fazi. Komunalna ureditev II. 
faze (javna razsvetljava in asfaltiranje cestnih površin) 
bo izvedena, ko bo zgrajena večina stanovanjskih objek-
tov v stanovanjski coni Grajski log II.

V izhodiščno vrednost nepremičnin DDV ni vklju-
čen.

Posebni pogoji:
Rok za začetek gradnje na zemljiščih pod toč-

ko C je dve leti od dneva sklenitve prodajne pogod-
be, rok dokončanja tretje gradbene faze je tri leta od 
dneva sklenitve prodajne pogodbe, pogodbena ka-
zen za kršitev teh rokov se določi s pogodbo v višini 
5.000,00 EUR.

Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet 
prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico za 
potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in 
omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost do-
stopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo 
v zemljiško knjigo.

II.2 Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec 

ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta 
prodaje. Prodajalec ne prevzema odgovornosti glede 
geološke stabilnosti tal.

2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 10  % ponujene cene za 
posamezno zemljišče ali njegov del na transakcijski ra-
čun Občine Šentjur – podračun št. 01320-0100004983, 
sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. 
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez 
obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugo-
dnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se 
varščina vračuna v kupnino.

3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin 
na območju Republike Slovenije in v roku podajo pra-
vilne ponudbe.
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4. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati nasle-
dnje sestavine:

– podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stal-
nega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter sedež 
pravne osebe);

– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziro-
ma matične številke (pravne osebe);

– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe ter 
ustrezno površino zemljišča;

– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti 
nižja od izhodiščne, v primeru ponudbe za del zemljišča 
(možno samo za zemljišča pod točko B) v višini najmanj 
izhodiščne cene na m2 pomnoženo z ustrezno ponujeno 
velikostjo zemljišča;

– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje 
z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma poobla-
ščenca.

K ponudbi je potrebno predložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za 

fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne 
osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki 
ne sme biti starejši od 30 dni;

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se 
ponudba poda po pooblaščencu;

– dokazilo o vplačani varščini, številko transakcij-
skega računa in naziv banke za vračilo varščine.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 
navedene sestavine.

5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine 
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je 
določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varšči-
na ne vrne.

6. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, 
bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse ele-
mente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. 
Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, 
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.

7. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklic-
no ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh raz-
pisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo 
prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene 
vrnjene ponudniku.

8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpi-
sne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v vi-
šini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enako-
vredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju 
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran 
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

9. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 6 me-
secev od dneva zaključka razpisnega roka.

10. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30-ih 
dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. 
Rok plačila celotne kupnine je bistvena sestavina prav-
nega posla.

11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika pisno obveščeni najkasneje v 15-ih dneh od 
datuma javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem 
ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župa-
na je dokončna.

12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana 
varščina v nominalnem znesku.

13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli 
ponudnikom, je izključena.

14. Postopek parcelacije za zemljišča pod točko B) 
bo potekal v soglasju z organizatorjem javnega zbiranja 

ponudb, ki si izgovarja pravico do odstopanj pri končni 
površini zemljišč za prodajo. Ponudnik za nakup nepre-
mičnin poda ponudbeno ceno na m2, ki je zavezujoča, 
končna cena glede na kvadraturo pa bo izračunana na 
podlagi opravljene parcelacije. Ponudba je zavezujoča 
za ponudbeno površino +/- 2  % od ponujene površine 
za odkup, morebitna večja odstopanja pa bodo možna 
na podlagi dogovora ob predpostavki upoštevanja po-
nudbene cene na m2.

II.3 Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora najkasneje v osmih dneh 

od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno 
pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku 
ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca 
in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

V primerih ponudbe za zemljišča oziroma njihove 
dele, kjer je določeno, da je potrebno opraviti še parce-
lacijo, se ta rok šteje od dneva vknjižbe sprememb na 
podlagi dokončne parcelacije.

Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe 
o prodaji nepremičnin.

Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupni-
ne tudi davčne dajatve (DDV) in stroške notarskih stori-
tev. Zemljiško knjižni prenos vrši prodajalec po prejemu 
celotne kupnine.

III.1 Predmet oddaje v najem in izhodiščna višina 
najemnine

V pritličju Prodajno trgovskega centra – tržnica 
Šentjur na naslovu Drofenikova ulica 16 v Šentjurju 
oddajamo poslovni prostor št. 6, v izmeri 9,15 m2. Iz-
hodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor zna-
ša 80,00 EUR na mesec.

V skladu s 44. členom ZDDV-1 (Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 
38/12, 40/12 – ZUJF) je najem nepremičnin oproščen 
plačila DDV.

III.2 Pogoji najema in pogoji za udeležbo v postop-
ku:

1. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini treh ponujenih mesečnih 
najemnin na transakcijski račun Občine Šentjur – pod-
račun št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri 
Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu 
ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje 
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspe-
lemu ponudniku (najemniku) se varščina poračuna z za-
dnjimi tremi mesečnimi najemninami.

2. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, za 
katero podajajo ponudbo in se po opravljala v poslov-
nem prostoru.

3. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati nasle-
dnje sestavine:

– podatke o najemniku (ime in priimek ter naslov 
stalnega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter 
sedež pravne osebe);

– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziro-
ma matične številke (pravne osebe);

– višino ponujene mesečne najemnine, ki ne sme 
biti nižja od izhodiščne;

– opis lastne dejavnosti, za katero ustanavlja naje-
mno razmerje;

– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje 
z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma poobla-
ščenca.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za 

fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne ose-
be oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne 
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sme biti starejši od 30 dni oziroma izpisek iz ustreznega 
registra za druge sub jekte (iz izpiska mora biti razvidna 
dejavnost sub jekta, za izvajanje katere bo sklenil naje-
mno razmerje);

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se 
ponudba poda po pooblaščencu;

– dokazilo o vplačani varščini, številko transakcij-
skega računa in naziv banke za vračilo varščine.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 
navedene sestavine.

4. Ponudnik lahko ponudbo za najem nepremičnine 
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je 
določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varšči-
na ne vrne.

5. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, 
bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse ele-
mente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. 
Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, 
ne bo popolna, je ponudnik oddaje v najem ne bo upo-
števal.

6. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklic-
no ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh raz-
pisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo 
prispele po roku za oddajo ponudb, bodo vrnjene ponu-
dniku neodprte oziroma v enaki obliki, kot bodo prispele.

7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse raz-
pisne pogoje in ponudil najvišjo mesečno najemnino, 
vendar najmanj v višini izhodiščne. V primeru več naju-
godnejših ponudb bo ponudnik oddaje v najem izvedel 
postopek skladno s petim odstavkom 37. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).

8. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno tri me-
sece od dneva zaključka razpisnega roka.

9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma jav-
nega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo 
odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.

10. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne da bi 
za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne 
garancijska izjava.

11. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali kate-
rimkoli ponudnikom, je izključena.

12. Poslovni prostor se oddaja za določen čas petih 
let z možnostjo odpovedi ob upoštevanju odpovednega 
roka s strani obeh pogodbenih strank.

13. Najemnik nima pravice oddati poslovnega pro-
stora v podnajem, niti ni upravičen spremeniti dejavnost 
v tem prostoru brez soglasja najemodajalca.

14. Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati 
obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stro-
ške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in 
druge stroške, ki jih stranki dogovorita s pogodbo. Naje-
mnik ni upravičen do uveljavljanja stroškov morebitnih 
vlaganj v poslovni prostor, dolžan pa je opravljati inve-
sticijsko vzdrževalna dela, ki so potrebna za normalno 
rabo prostora. Najemnik je dolžan za poslovni prostor, 
ki ga najame, skleniti ustrezno zavarovanje.

15. Ostali pogoji, pravice in obveznosti obeh strank 
bodo dogovorjene s pogodbo o najemu.

IV. Rok, naslov in informacije za predložitev po-
nudbe:

Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina 
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur z oznako »Ponudba za 
nakup nepremičnine – Ne odpiraj« oziroma v primeru 
ponudbe za najem z oznako »Ponudba za najem ne-

premičnine – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden 
naziv oziroma ime ponudnika.

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti 
ovojnici na zgornji naslov do vključno 24. julija 2014. 
Javno odpiranje ponudb bo 25. julija 2014 ob 12. uri na 
sedežu organizatorja v sejni sobi Občine Šentjur, drugo 
nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo v prime-
ru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim 
dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti 
dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi 
za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 
(Konrad Pušnik) v času uradnih ur, kjer je možen tudi 
vpogled v načrt parcelacije za zemljišča pod točko 
II.1 B). Ogled nepremičnin je možen po predhodnem 
dogo voru.

Občina Šentjur

 Ob-2859/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju 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, 10/14) in 5. čle-
na Statuta Doma upokojencev Center, Tabor - Poljane, 
Ljub ljana, št. 010-1/04, Dom upokojencev Center, Tabor 
- Poljane objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem

I. Ime in sedež organizatorja in upravljavca javnega 
zbiranja ponudb je Dom upokojencev Center, Tabor - 
Poljane, Tabor 10, 1000 Ljub ljana.

II. Vrsta pravnega posla: oddaja stvarnega premo-
ženja v najem.

III. Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet od-
daje v najem je opremljen gostinski lokal na naslovu Po-
ljanska cesta 14, 1000 Ljub ljana, ki v naravi predstavlja 
gostinski lokal, v izmeri 39,28 m2 s pomožnimi prostori 
(WC, garderoba) in skladišči, v skupni izmeri cca 40 m2.

IV. Ponudbe ponudnikov morajo vsebovati nasle-
dnje dokumente:

1. Izpisek iz sodnega registra za opravljanje de-
javnosti;

2. Višina mesečne najemnine, ki jo je ponudnik 
pripravljen plačati.

Ponudbe z zahtevanimi dokazili naj ponudniki po-
šljejo v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS na 
naslov: Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane, Ta-
bor 10, 1000 Ljub ljana s pripisom: »Javna ponudba za 
najem gostinskega lokala – Ne odpiraj«.

Odpiranje ponudb bo 15. 7. 2014 ob 10. uri. Nepo-
polne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po razpi-
snem roku, se ne bodo upoštevale – o tem bodo ponu-
dniki pisno obveščeni.

Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponud-
bena mesečna najemnina, ki ne sme biti nižja od 
1.200,00 EUR.

Poleg mesečne najemnine je najemnik dolžan pla-
čevati tudi obratovalne stroške, stroške rednega vzdr-
ževanja in stroške nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča.

Pred prevzemom gostinskega lokala je izbrani po-
nudnik dolžan plačati varščino za čas uporabe prostora 
v višini ene mesečne najemnine.

V. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se naj-
kasneje v roku 3 dni po izbiri pošlje najemna pogod ba 
v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 3 dni 
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po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti najemo-
dajalcu.

Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe. 
V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo 
naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

Vse dodatne informacije v zvezi z javno ponudbo 
dobite pri Zlati Marin, tel. 01/234-73-06 ali email: zla-
ta.marin@duc.si. Ogled gostinskega lokala je mogoč 
po predhodnem dogovoru.

Dom upokojencev Center, Ljub ljana

 Ob-2860/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carin-
ska uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 
1523 Ljub ljana (v nadaljevanju: prodajalec) na podlagi 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih službenih vozil

1. Ime in sedež upravljavca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartin-
ska cesta 55, 1523 Ljub ljana.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb: odprodaja 
9 rabljenih službenih vozil. Skupna ocenjena vrednost 
vozil je 8.725,00 EUR. Seznam vozil:

Zap. št. Znamka in tip vozila Vrsta vozila Reg. št.  
pred odjavo

Izklicna cena  
v EUR

1.* Renault Master Combi 2.5 osebni KR T4-993 825,00

2.* Renault Kangoo 1,4 osebni LJ N2-55M 375,00

3.* Renault Megane 1,6/16V osebni LJ X5-698 825,00

4.* Renault Megane 1,6 osebni LJ N2-56M 525,00

5.* Renault Clio 1,2 osebni MS A4-993 1.200,00

6.* Renault Megane 1,6 osebni GO C5-270 600,00

7.* Renault Clio 1.2 osebni KP D9-402 1.050,00

8.* Renault Kangoo 1.6/16V (4x4) osebni KP 82-54V 2.625,00

9. Renault Kangoo 1.6 (4x4) osebni MB R5-898 700,00

SKUPAJ: 8.725,00

* Za vozila pod zap. št. 1-8 je izklicna prodajna cena znižana za 25  % glede na izklicno prodajno ceno iz prvega kroga 
javnega zbiranja ponudb, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/14.

3. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani 
varščini v višini 10  % izklicne cene za vsako posamezno 
vozilo, za katero ponudnik odda ponudbo. Če ponudnik 
odda ponudbo za več vozil, lahko predloži eno potrdilo 
o plačani varščini za vsa vozila, za katera je oddal po-
nudbo.

4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pri-
dobivali podrobnejše informacije o predmetu prodaje 
zaradi oblikovanja ponudbe za nakup: kupci kupujejo 
vozila po načelu videno-kupljeno, zato jim je omogočen 
ogled vozil pred oddajo ponudbe. Kontaktne osebe, 
s katerimi je potreben predhodni dogovor o terminu 
ogleda, so navedene v oklicu javnega zbiranja ponudb. 
Vse morebitne informacije v zvezi s samim postopkom 
javnega zbiranja ponudb, ponudniki dobijo na telefonski 
številki, navedeni pod točko 15 ali na elektronskem na-
slovu: gcu.carina@gov.si.
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5. Predložitev in sestavine ponudbe: ponudniki lah-
ko ponudbe oddajo na obrazcu iz oklica javnega zbira-
nja ponudb, kateremu mora biti priloženo potrdilo o pla-
čani varščini v ustrezni višini.

6. Posebnih omejitev upravljavca v zvezi s postop-
kom prodaje ni.

7. Način in rok plačila kupnine: ponudnik, ki bo 
ponudil najvišjo ceno za posamezno vozilo, bo kot naj-
ugodnejši ponudnik kupnino plačal na podlagi prejetega 
računa na transakcijski račun prodajalca, najkasneje 
v roku 15 dni od dneva izstavitve računa. Plačilo kupnine 
v prej določenem roku, je bistvena sestavina pravnega 
posla. Plačilo računa je pogoj za prevzem vozila, ki mora 
biti izveden v roku 10 dni od dneva plačila računa.

8. Rok za oddajo ponudbe: rok za oddajo ponudb 
je sreda, 16. 7. 2014 do 9. ure. Upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo na naslov prodajalca pripele do omenje-
nega roka.

9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo je 
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v pro-
storih upravljavca v sredo, 16. 7. 2014 ob 10. uri.

11. V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto vo-
zilo ponudijo enak znesek, bo prodajalec vse ponudnike, 
ki so ponudili enako ceno pozval k oddaji nove ponudbe 
za predmetno vozilo. V primeru, da je ponudbena cena 
za isto vozilo pri več ponudnikih enaka tudi v drugem 
krogu, se za izbor najugodnejšega ponudnika opravi 
žreb, ki ga izvede komisija, imenovana za izvedbo po-
stopka odprodaje.

12. Vlada in organ za izvrševanje proračuna sa-
moupravnih lokalnih skupnosti ali pooblaščena oseba 
s soglasjem predstojnika postopek lahko ustavita do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

13. Obstoj predkupne pravice: Ne.
14. Vsi pogoji, navodila in obrazec za pripravo po-

nudbe so navedeni v oklicu javnega zbiranja ponudb, 
ki je objavljen na spletni strani prodajalca http://www.
carina.gov.si/si/javne_objave/javne_draz be/.

15. Vse dodatne informacije v zvezi s postopkom 
odprodaje ponudniki lahko dobijo na tel. 01/478-38-38, 
vsak delovnik med 8. in 14. uro ali na elektronskem na-
slovu: gcu.carina@gov.si. Vse informacije v zvezi z vozili 
pa ponudniki dobijo pri kontaktni osebi za posamezno 
vozilo (te so razvidne iz oklica javnega zbiranja ponudb, 
ki je objavljen na naslovu iz prejšnje točke).

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 478-0079/2012-24 Ob-2872/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju 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 in 24/13) ter sklepa 
Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št. 381, 
z dne 30. 1. 2013, Občina Ravne na Koroškem objavlja 
poziv za

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, 
MŠ:5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 
Ravne na Koroškem.

2. Predmet prodaje je nepremičnina, stanovanjska 
hiša, na naslovu Javornik 10, Ravne na Koroškem s sta-
novanjsko površino 157 m2, s pripadajočimi zemljiškimi 

parcelami št. 190/0, 191/0 in 192/0, k. o. 882 – Ravne, 
v skupni izmeri 821 m2.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbi-
ranja ponudb, je prodaja.

4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplača-
ni varščini v višini 10  % ponujene cene. Varščina se 
nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gač-
nikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun 
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina za nakup 
stanovanjske hiše Javornik 10 – javno zbiranje ponudb«.

5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega ra-
čuna, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti 
potrdilo o vplačani varščini v višini 10  % ponujene cene 
ter natančno navesti ponujeno ceno;

– Ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje 
v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti 
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako »Ponud-
ba za nakup stanovanjske hiše Javornik 10 – Ne odpi-
raj«. Ponudbo lahko zainteresirani ponudniki dostavijo 
osebno v sprejemni pisarni ali s priporočeno pošiljko 
na navedeni naslov. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen naslov pošiljatelja;

– Z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku 
15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo 
pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko 
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali pa prodajalec 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko proda-
jalec zadrži varščino;

6. Izhodiščna cena za nepremičnino kot celoto zna-
ša 86.000,00 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun 
Občine Ravne na Koroškem, št. 01303-0100009987, 
z navedbo »kupnina za stanovanjsko hišo – Javornik 
10«.

7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca 
postopka javnega zbiranja ponudb.

9. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega 
razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek 
prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega 
ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko 
samo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
dokumentacije.

10. Ostale določbe:
– kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom la-

stništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa 
lastninske pravice v zemljiško knjigo) in stroške cenitve;

– nepremičnina se prodaja po načelu videno – ku-
pljeno;

– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake 
ali višje od izhodiščne cene;

– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih poga-
jaj z najugodnejšimi ponudniki;

– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo 
županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim 
ponudnikom;

– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 
8 dni od javnega odpiranja ponudb;

– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta 
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh 
od prejema sklepa o izboru.
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11. Informacije o predmetu prodaje, za namen obli-
kovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo 
v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 
11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 
17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure 
pri Ireni Došen, na tel. 02/821-60-36. Ogled je možen 
na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: 
irena.dosen@ravne.si

12. Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 7. 2014 ob 
11. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

Občina Ravne na Koroškem

 Ob-2882/14

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 
6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v 
nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremične-
ga premoženja v najem (Uradne objave 24/09 in 13/11), 
razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je po-

slovni prostor:
a) Kristanov trg 1, v izmeri 153,32 m2, z namemb-

nostjo pisarniške dejavnosti (co-working center). Cena 
najema za 1. leto najema je 200,00 EUR/mesec, 2. 
leto 300,00 EUR/mesec in 3. leto, oziroma do nadalj-
njega 600 EUR/mesec. Razliko do polne najemnine 
subvencionira Občina Izola.

Poslovni prostor se odda v najem za določen čas, 
in sicer za dobo 3 let od sklenitve pogodbe z možnostjo 
podaljšanja.

II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in 

fizične osebe. Poslovni prostor se oddaja izključno za 
namen:

– kreativnega podjetniškega centra,
– izobraževanja mladih podjetnikov,
– centra za samozaposlene profesionalce,
– centra za svobodno izmenjavo kreativnih za misli,
– izvajanje promocijskih dogodkov (predstavitev in 

promocija mladih ustvarjalcev).
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje 

podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom po-

nudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma iz-

pisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija doku-
menta, ki izkazuje državljanstvo RS;

– izjavo o poravnanih obveznostih do Občine Izola, 
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračun-
skih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih po-
godb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine 
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno 
zemljišče;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se 

v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:

– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki 
in kazalniki za leto 2013

– za samostojne podjetnike posameznike: BON 
1/SP s podatki in kazalniki za leto 2013.

2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obra-
tovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega 

prostora vključuje najem le-tega.
Najemnina je določena kot del tržne najemnine, 

izračunane na podlagi cenitve sodnega cenilca in izve-
denca gradbene stroke. Najemnina se vsako nadaljnje 
leto delovanja progresivno povišuje. V skladu z 2. točko 
44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni 
list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 1.000 EUR na naslov: Občina Izola 
TRR: 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varšči-
ne za co-working center«. Izbranemu ponudniku se bo 
varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnje-
na v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani 
najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne 
podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist 
Občine Izola.

Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh 
po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola. 
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena se-
stavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna 
najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za 
razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre-
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davč-
ne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne 
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, 
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdr-
ževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stro-
ški zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika. 
Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti 
vinkulirane v korist Občine.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma ponudnikov so:

MERILA Možne 
točke

1 Najemnik s.p. ali d.o.o. – min. 3 leta 
izkušenj in pozitivno poslovanje 20

2 Najemnik skupina več s.p. ali d.o.o. 
– min. 3 leta izkušenj in pozitivno 
poslovanje

10

3 Sedež ponudnika s.p. ali d.o.o.  
v Izoli 60

4 Sedež ponudnika s.p. ali d.o.o. izven 
Izole 20

5 Programska zasnova centra 25

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim 
številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več ponu-
dnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila 
pogajanja.

V. Navodila za pripravo prijave:
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava 
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zah-
tevanimi podatki in dokazili.
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Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepo-
polne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine 
Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Po-
nudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva 
zaključka razpisnega roka.

VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po po-

šti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 14. 7. 2014 
(datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sonč-
no nabrežje 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti v času 
uradnih ur v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici 
z oznako »javni razpis – Ne odpiraj, ponudba za co-wor-
king center«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden 
naziv in naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo 
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav ne-
odprte vrnjene prijavitelju.

VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala komisija za oddajo nepremičnega pre-
moženja v najem, imenovana s sklepom župana 
št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 16. 7. 
2014 od 15.30 dalje v sejni sobi v pritličju na naslovu 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo od-
pirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so 
bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna ko-
misija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana 
dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija 
ne bo upoštevala.

VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim 

premoženjem, po prejemu zapisnika komisije, izda 
sklepe o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponu-
dnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni 
najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega 
seznama.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne po-
godbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, 
bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim 
ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki 
notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leto od 
sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja. Stroške 
notarskega zapisa plača najemnik.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na 

ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posle-
dic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil 
nastopajo:

– na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od 
ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje 
nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se 
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov 
(varščina),

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpi-
su ne izbere nobenega od ponudnikov,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila 
dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje 
ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju po-
nudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja 
prispelih ponudb.

X. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-

teka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani 
Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani ponudniki pa jo 
lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni 
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne 
informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času 
uradnih ur po tel. 05/660-03-52 (Željko Kerezovič).

Občina Izola

Št. 478-6/14 Ob-2883/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. do 
39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14), 9. člena Statuta Občine Kobarid 
(Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) in Načrta razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Občine Kobarid 
za leto 2014, objavlja Občina Kobarid, Trg svobode 2, 
5222 Kobarid

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Kobarid

I. Naziv in sedež prodajalke in organizatorke jav-
nega zbiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svobo-
de 2, 5222 Kobarid, matična številka 5881463000, 
tel. 05/389-92-00, faks 05/389-92-11, e-pošta: ob-
cina@kobarid.si.

II. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb z izho-
diščno ceno:

1. Predmet prodaje je nepremičnina s parc. 
št. 210/13, k.o. 2214 – Breginj, delno komunalno opre-
mljeno nezazidano stavbno zemljišče v vasi Breginj, 
v izmeri 605 m2. Izhodiščna cena znaša 8.167,50 EUR. 
V ceno ni zajet davek na dodano vrednost.

2. Predmet prodaje je posamezni del št. 13 v stavbi 
št. 131, k.o. 2223 – Kobarid, s pripadajočim solastni-
škim deležem do 118/10000 na splošnih skupnih delih 
stavbe v etažni lastnini, ki stoji na nepremičninah s parc. 
št. 139/7 in 147/5, obe k.o. Kobarid. V naravi gre za ga-
ražo v pritličju večstanovanjskega objekta na naslovu 
Volaričeva 9 v Kobaridu, s površino 11,08 m2. Izhodišč-
na cena znaša 2.329,00 EUR. V ceno ni zajet davek na 
promet nepremičnin.

3. Predmet prodaje je posamezni del št. 2 v stavbi 
št. 711, k.o. 2223 – Kobarid s pripadajočim solastni-
škim deležem do 2443/10000 na splošnih skupnih delih 
stavbe v etažni lastnini, ki stoji na nepremičnini s parc. 
št. 650/1, k.o. Kobarid. V naravi gre za enosobno sta-
novanje št. 2 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu 
Markova 7 v Kobaridu, s površino 45,72 m2. Izhodiščna 
cena znaša 14.500,00 EUR. V ceno ni zajet davek na 
promet nepremičnin.

4. Predmet prodaje je nepremičnina s parc. 
št. 122/25, k.o. 2217 – Sedlo, delno komunalno opre-
mljeno nezazidano stavbno zemljišče v vasi Podbela, 
v izmeri 204 m2. Izhodiščna cena znaša 2.652,00 EUR. 
V ceno ni zajet davek na dodano vrednost.

5. Predmet prodaje je nepremičnina s parc. 
št. 367/19, k.o. 2223 – Kobarid, nezazidano komunalno 
opremljeno zemljišče na območju Industrijske cone Ko-
barid, v izmeri 1.584 m2. Na parceli je vknjižena najemna 
pravica brez veljavne pravne podlage, ki še ni izbrisana. 
Izhodiščna cena znaša 57.847,68 EUR. V ceno ni zajet 
davek na dodano vrednost.

6. Predmet prodaje je nepremičnina s parc. 
št. 1481, k.o. 2217 – Sedlo, nezazidano stavbno ze-
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mljišče v vasi Stanovišče, v izmeri 230 m2. Izhodiščna 
cena znaša 2.990,00 EUR. V ceno ni zajet davek na 
dodano vrednost.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega 
zbiranja ponudb: kupoprodajni pravni posel.

IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo prav-
ne ali fizične osebe. Tujci lahko v postopku zbiranja po-
nudb sodelujejo, če lahko pod pogoji, ki jih določa zakon 
ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, 
pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah.

Ponudnik izkaže resnost svoje ponudbe s plačilom 
varščine v višini 10  % izhodiščne cene za nepremični-
no, na transakcijski račun Občine Kobarid, številka SI56 
0124 6010 0015 011, BIC BANKE: BSLJSI2X, koda 
namena: OTHR, namen: »varščina – javno zbiranje 
ponudb – nepremičnina _______________ (ponudnik 
navede parc. št. nepremičnine oziroma št. posame-
znega dela stavbe in katastrsko občino, ki je predmet 
ponudbe)«, referenca: SI00 478-6/14.

Ponudnik mora v roku za zbiranje ponudb v urejeni 
mapi predložiti zavezujočo ponudbo, ki se šteje za po-
polno, če je podana v slovenskem jeziku in vsebuje vse 
sledeče sestavine:

– prijavni obrazec (priloga 1);
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne 

sme biti starejši od treh mesecev;
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni pod-

jetniki posamezniki), ki ne sme biti starejši od treh me-
secev;

– uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu ozi-
roma izpisek iz pristojnega registra za pravne osebe 
(ponudniki iz drugih držav);

– potrdilo o vplačani varščini;
– izjavo o ponujeni ceni, ki ne sme biti nižja od iz-

hodiščne cene nepremičnine (priloga 2);
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb (priloga 3) in
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne-

va sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom 
(priloga 4).

Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici 
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremič-
nine ________________ (ponudnik navede parc. št. 
nepremičnine oziroma št. posameznega dela stavbe in 
katastrsko občino, ki je predmet ponudbe)«, na naslov 
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

Rok za oddajo vseh ponudb je 14. julij 2014 do 
10. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo 
prispele v sprejemno pisarno Občine Kobarid najkasneje 
do roka za oddajo ponudb, ne glede na vrsto dospetja. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in na-
slov ponudnika.

V. Postopek izbire ponudnika
Postopek izbire ponudnika bo vodila komisija, ki jo 

imenuje županja Občine Kobarid.
Odpiranje ponudb bo javno in bo v prostorih občin-

ske uprave Občine Kobarid na naslovu Trg svobode 2, 
5222 Kobarid, dne 14. julija ob:

– 13.00 za nepremičnino pod zaporedno št. 1,
– 13.15 za nepremičnino pod zaporedno št. 2,
– 13.30 za nepremičnino pod zaporedno št. 3,
– 13.45 za nepremičnino pod zaporedno št. 4,
– 14.00 za nepremičnino pod zaporedno št. 5,
– 14.15 za nepremičnino pod zaporedno št. 6.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe bo komisija 

iz postopka izločila.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija 
kot glavni kriterij upoštevala višino ponujene cene; naj-
ugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa 
ne sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da bo 
podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, 
bo med najugodnejšimi ponudniki takoj po javnem odpi-
ranju ponudb opravljena javna dražba, pri čemer bo za 
izklicno ceno določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja 
pa bo 1  % tako določene izklicne cene. Javna dražba se 
bo opravila ne glede na to, ali bodo prisotni vsi ponudni-
ki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za kate-
rega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo 
ponudbo, ki ni nižja od izhodiščne cene, in bo s sklepom 
županje izbran za najugodnejšega ponudnika. Ponu-
dniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni po odpiranju 
prispelih ponudb.

VI. Drugi pogoji javnega zbiranja ponudb:
Nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno – 

kupljeno«. Poznejših reklamacij v primeru napak pro-
dajalka ne bo upoštevala. Prodajalka ne odgovarja za 
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.

Stroške overitve podpisa prodajalke pri notarju, 
stroške zemljiško knjižnega prepisa in davek na dodano 
vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, plača 
kupec.

Rok za podpis pogodbe je 10 dni od opravljenega 
izbora najugodnejšega ponudnika (tj. od prejema sklepa 
o izboru). Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe 
v navedenem roku, lahko prodajalka na njegovo zahte-
vo podaljša rok za sklenitev pogodbe za 15 dni, ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se pogodba 
ne sklene, prodajalka pa zadrži njegovo varščino.

Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 30 dni po 
podpisu pogodbe na podlagi računa, ki mu ga izstavi 
prodajalka skupaj z izvodom pogodbe. Plačilo celotne 
kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina 
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, 
se pogodba razdre, prodajalka pa varščino zadrži.

Zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice 
na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalka izroči kup-
cu po prejemu celotne kupnine.

Vplačano varščino bo prodajalka uspelemu dražite-
lju vračunala v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se bo 
varščina vrnila brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika.

Objava javnega zbiranja ponudb prodajalke ne za-
vezuje, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila ku-
poprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega 
zbiranja. Prodajalka lahko brez kakršnekoli odškodninske 
odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postop-
ke prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se 
ponudnikom vrne plačana varščina ter stroški v višini 
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

VII. Informacije in ogled
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini 

Kobarid, pri Andrejki Mežnar na tel. 05/389-92-02 ali 
051/603-349 (vsak delovni dan med 9. in 12. uro), faks 
05/389-9-211 ali po e-pošti: pravna.sluzba@kobarid.si.

Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem do-
govoru, najkasneje tri dni pred iztekom roka za oddajo 
ponudb.

Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na 
sedežu občine in spletni strani občine (www.kobarid.si).

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani 
Občine Kobarid: www.kobarid.si, na oglasni deski Ob-
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čine Kobarid in na oglasnih deskah krajevnih skupno-
sti, na območju katerih se nahajajo nepremičnine, ki 
so predmet javnega zbiranja ponudb.

Občina Kobarid

Št. 4780-673/2013-6 Ob-2891/14

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) in Načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljub ljana v vrednosti pod 
200.000 EUR za leto 2014,

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem  

Mestne občine Ljub ljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Me-

stna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, mat.šte-
vilka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet oddaje je del zemljišča s parc. 
št. 428/25 (ID znak 1722-428/25-0), v izmeri 1.674 m2, 
k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

Izhodiščna cena:
Izhodiščna ocenjena najemnina predmetnega ze-

mljišča je 0,50 EUR/m2 mesečno oziroma za 1.674 m2, 
837,00 EUR na mesec.

2.2. Predmet oddaje je:
– zemljišče parc. št. 127/339 (ID znak 

1730-127/339-0), v izmeri 782 m2, k.o. 1730 – Moste,
– zemljišče parc. št. 127/340 (ID znak 

1730-127/340-0), v izmeri 89 m2, k.o. 1730 – Moste.
Izhodiščna cena:
Izhodiščna ocenjena najemnina predmetnega ze-

mljišča je 1,00 EUR/m2 mesečno oziroma za 871 m2, 
871,00 EUR na mesec.

3. Pogoji oddaje
3.1. Nepremičnine bodo oddane v najem ponudni-

ku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je 
podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana 
izbran za najugodnejšega ponudnika;

3.2. Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, 
da je od najema odstopil in ima Mestna občina Ljub ljana 
pravico zadržati vplačano varščino;

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini dveh 
izhodiščnih mesečnih najemnin, ki jo je potrebno plačati 
na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne 
občine Ljub ljana, odprtega pri Banki Slovenije:

– št. 01261-0100000114, sklic na št. 000-431000, 
z navedbo « plačilo varščine – parc. št. 428/25, k.o. Tr-
novsko predmestje«;

– št. 01261-0100000114, sklic na št. 000-431000, 
z navedbo « plačilo varščine – parc. št. 127/339 in 
127/340, obe k.o. Moste«.

Plačana varščina se izbranemu ponudniku poravna 
s plačilom dveh mesečnih najemnin, ostalim ponudni-
kom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva 
izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2 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) in navedbo nepre-
mičnine, na katero se ponudba nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene najemnine,

– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami do vključno 11. 7. 2014. V primeru, 
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpi-
sa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako:

– pod točko 2.1. »Ne odpiraj – Ponudba za najem 
nepremičnine parc. št. 428/25, k.o. Trnovsko predme-
stje.«;

– pod točko 2.2. »Ne odpiraj – Ponudba za najem 
nepremičnine parc. št. 127/339 in 127/340, obe k.o. 
Moste.«;

na naslov: Mestna občina Ljub ljana, Komisija za 
izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 
1000 Ljub ljana.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne-

ga zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni 
nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepre-
mičnine pod točko 2.1., dobijo interesenti na Mestni 
občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje 
z nepremičninami, pri kontaktni osebi Gregorju Škulju, 
tel. 01/306-11-45, elektronska pošta: gregor.skulj@Ljub-
ljana.si.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne-
ga zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni 
nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepre-
mičnine pod točko 2.2., dobijo interesenti na Mestni 
občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje 
z nepremičninami, pri kontaktni osebi Ireni Plaustei-
ner, tel. 01/306-41-76, elektronska pošta: irena.plaustei-
ner@Ljub ljana.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 

15. 7. 2014, v prostorih Mestne občine Ljub ljana, 
Klub 15, Mestni trg 1, Ljub ljana, s pričetkom:

– ob 13.30, za zemljišče pod točko 2.1., k.o. Trno-
vsko predmestje;

– ob 13.45, za zemljišča pod točko 2.2., k.o. Moste.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 

ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko najemnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

6.4 Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo najemnino, je izključena.

Imenovana Komisija s soglasjem župana lahko 
ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega 
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na 
svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine 
Ljub ljana http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-razgrni-
tve-objave/.

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 2153-11/2014/5 Ob-2867/14

V register političnih strank se vpiše politična stran-
ka Brezposelni in ogroženi Slovenije, s skrajšanim 
imenom BIO Slovenije, s kratico imena BIOS in s se-
dežem na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 1a. Znak 
stranke je reševalni obroč bele in rdeče barve. V sredini 
reševalnega kroga pa je napisana kratica imena stranke: 
BIOS v črni barvi.

Kot zastopnik politične stranke Brezposelni in ogro-
ženi Slovenije se v register političnih strank vpiše Rad-
mila Mihelič, roj. 5. 10. 1959, državljanka Republike 
Slovenije, s stalnim prebivališčem: Iška 38, Iška.

Matična številka politične stranke je: 4066456000.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

 
 
 

 rdeča (RAL 3020) 

 črna (RAL 9011) 

          bela (RAL 9010) 
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Št. 02110-173/2014-2 Ob-2865/14

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-
va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odločba US, 106/10 
– ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A, 79/12 – Odločba US in 
55/13 – ZUKD-1B) poziva osebe, ki menijo, da so pravni 
nasledniki po verjetno umrlem Matiji Testenu, Kal nad 
Kanalom 88, 5214 Kal nad Kanalom, lastniku parcele 
2098/4 v katastrski občini 2262 Kal nad Kanalom, da se 
javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v po-
stopek geodetske storitve izdelave elaborata ureditve 
dela meje parcel *658, 2097 s sosednjo parcelo 2098/4 
v katastrski občini 2262 Kal nad Kanalom geodetskega 
podjetja GEO-Matjaž Filej s.p. Nova Gorica.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izka-
zati obstoj svojega pravnega nasledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domne-
va, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovlje-
no katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica  
dne 12. 6. 2014

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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 Ob-2886/14

Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih druž-
bah – (ZGD-1) samostojni podjetnik ENERCO, Jure 
Petrovič, s.p., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, matična 
številka 3575900000, obvešča upnike in ostale poslov-
ne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od 
dneva te objave v Uradnem listu RS, pričel postopek pri 
reg. sodišču za prenos dejavnosti samostojnega podje-
tnika na prevzemno družbo ENERCO d.o.o, Limbuška 
cesta 2, 2341 Limbuš, z matično številko 6578691000. 
Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni register bo pod-
jetnik prenehal opravljati dejavnost kot s.p., podjetje 
podjetnika pa bo v skladu s pogodbo o prenosu pod-
jetja preneseno v družbo ENERCO d.o.o., Limbuška 
cesta 2, 2341 Limbuš, z matično številko 6578691000, 
po postopku in na način, kot je opredeljen v Zakonu 
o gospodarskih družbah – (ZGD-1).

Podjetje ENERCO, Jure Petrovič, s.p.

Objave gospodarskih družb
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SV 434/2014 Ob-2864/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Martine Kanalec iz Grosupljega, opr. št. 
SV-434/2014 z dne 16. 6. 2014, je stanovanje št. 10, 
v IV. nadstropju stavbe, vpisane v kataster stavb z id. 
št. 1619, v k.o. 1783 Grosuplje-naselje, na naslovu 
Ljub ljanska cesta 4E, 1290 Grosuplje, v izmeri 68,11 m2, 
last Petre Remec in Saše Tošić, vsakega do ½ od 
celote, zastavljeno v korist SKB Banke d.d., Ajdovšči-
na 4, Ljub ljana,za zavarovanje denarne terjatve v višini 
65.000,00 EUR s pp.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 1088/2014 Os-2534/14

V izvršilni zadevi upnika Stanovanjska zadruga 
Smreka z.o.o., Streliška cesta 16a, Maribor, zoper dol-
žnico Tamaro Soko, Spodnja Velka 98, Zgornja Velka, 
ki jo zastopa zak. zastopnik Leon Soko, Sp. Velka 98, 
Zgornja Velka, zaradi izterjave 372,89 EUR s pp, se 
na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL 1088/2014 
z dne 10. 1. 2014 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana 
v zemljiško knjigo: stanovanje številka 1, ki se nahaja 
v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Šolska 
ulica 9, Limbuš, v skupni izmeri 62,16 m2. Stanovanje 
se nahaja v stavbi št. 67, k.o. 661 Limbuš in leži na 
parc. št. 44/14.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 15. 5. 2014

VL 205976/2012 Os-2585/14

Na podlagi sklepa VL 205976/2012 z dne 11. 3. 
2014 Okrajnega sodišča v Mariboru je izvršitelj Jože Žel 
dne 16. 4. 2014 v korist upnika Stanovanjska zadruga 
smreka z.o.o., Streliška cesta 16a, Maribor, zaradi izter-
jave 2.661,31 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino v la-
sti dolžnika Gregorja Kelca, Betnavska cesta 18, Mari-
bor, in sicer stanovanje št. 18, v skupni izmeri 51,23 m2, 
v II. nadstropju v stavbi št. 1338, na parc. št. 1178/1, k.o. 
659 - Tabor, na naslovu Betnavska cesta 18, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 15. 5. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 148/2010-111 Os-2790/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni za-
devi predlagateljev: 1. Gorazd Rože, Mlinska pot 4, 
Ljub ljana, 2. Mojca Marc, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 
3. Dragomir Virant, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 4. Mar-
jana Virant, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 5. Rajko Trunk, 
Mlinska pot 4, Ljub ljana, 6. Breda Trunk, Mlinska pot 4, 
Ljub ljana, 7. Tomasz Bogdan Wieczorek, Polanško-
va 40, Ljub ljana, 8. Mojca Krpotić Wieczorek, Polan-
škova 40, Ljub ljana, 9. Evald Flisar, Suhadolčano-
va 64, Ljub ljana, 10. Peter Korenčan, Mlinska pot 4, 
Ljub ljana, 11. Fani Korenčan Knaus, Mlinska pot 4, 
Ljub ljana, 12. Stanislav Lakner, Mlinska pot 4, Ljub-
ljana, 13. Prebil Consulting d.o.o., Milčetova pot 25, 
Ljub ljana, 14. Boris Eržen, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 
15. Draga Eržen, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 16. Miroslav 
Halilovič, Polanškova 23, Ljub ljana, 17. Jerica Hali-
lovič, Polanškova 23, Ljub ljana, 18. Srečo Pestotnik, 
Mlinska pot 6, Ljub ljana, 19. Martina Pestotnik, Mlin-
ska pot 6, Ljub ljana, 20. Branko Čibej, Mlinska pot 6, 

Ljub ljana, 21. Alenka Čibej, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 
22. Sergij Mozetič, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 23. Janja 
Mozetič Lipušček, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 24. Dejan 
Cedilnik, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 25. Maja Plohl Cedil-
nik, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 26. Borut Mahnič, Ponova 
vas 77, Grosuplje, 27. Gojka Jekoš Mahnič, Ponova 
vas 77, Grosuplje, 28. Jurij Martinčič, Mlinska pot 8, 
Ljub ljana, 29. Jožica Lilič Martinčič, Mlinska pot 8, 
Ljub ljana, 30. Alojz Osrajnik, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 
31. Savka Osmak, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 32. Tone 
Pirnat, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 33. Brigita Pirnat, 
Mlinska pot 8, Ljub ljana, 34. Peter Čamernik, Mlinska 
pot 8, Ljub ljana, 35. Valerija Čamernik, Mlinska pot 8, 
Ljub ljana, 36. Bojan Koderman, Mlinska pot 8, Ljub-
ljana, 37. Marjetka Koderman, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 
38. Gregor Meglič, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 39. Maja 
Meglič, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 40. Andreja Črnak Me-
glič, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 41. Marjan Štrus, Mlinska 
pot 8, Ljub ljana, 42. Marija Štrus, Mlinska pot 8, Ljub-
ljana, 43. Andrej Podrepšek, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 
44. Rok Tomažinčič, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 45. Jelica 
Zdolšek, Mlinska pot 4, Ljub ljana, ki jih vse zastopa 
Mateja Maček, odvetnica v Ljub ljani, zoper nasprotne 
udeležence: 1. Jelka Dolinar, Selanova ulica 23, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Vasja Jesenko, odvetnik v Ljub ljani, 
2. Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljub ljani, 3. Rok 
Tomažinčič, Mlinska pot 4, Ljub ljana, in 4. Jelica Zdol-
šek, Mlinska pot 4, Ljub ljana, zaradi vzpostavitve eta-
žne lastnine, dne 6. 6. 2014 izdalo sklep o začetku 
postopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine, kupne 
pogodbe št. BS 111/1, BS 112/1 156/83 z dne 23. 3. 
1983 sklenjene med prodajalcem: SGP „Slovenija ce-
ste Tehnika Obnova“ n.sol.o. Ljub ljana, po pooblastilu 
Zavoda za izgradnjo Ljub ljane, TOZD Inženiring Ljub-
ljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa direktor TOZD-a 
Bajt Slavko, dipl. ing. arh., ter kupcem: Božidar Tum-
pelj, in sicer glede stanovanja št. 17, v pritličju stano-
vanjskega objekta B-53, na naslovu Mlinska pot 4, 6 
in 8, Ljub ljana – Črnuče, v skupni izmeri 79,90 m2 in 
vrt, v površini 26,10 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodi-
šča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziro-
ma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 6. 6. 2014

N 148/2010-105 Os-2794/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Gorazd Rože, Mlinska pot 4, Ljub-
ljana, 2. Mojca Marc, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 3. Drago-
mir Virant, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 4. Marjana Virant, 
Mlinska pot 4, Ljub ljana, 5. Rajko Trunk, Mlinska pot 4, 
Ljub ljana, 6. Breda Trunk, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 7. To-
masz Bogdan Wieczorek, Polanškova 40, Ljub ljana, 
8. Mojca Krpotić Wieczorek, Polanškova 40, Ljub ljana, 
9. Evald Flisar, Suhadolčanova 64, Ljub ljana, 10. Peter 

Objave sodišč
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Korenčan, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 11. Fani Korenčan 
Knaus, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 12. Stanislav Lakner, 
Mlinska pot 4, Ljub ljana, 13. Prebil Consulting d.o.o., 
Milčetova pot 25, Ljub ljana, 14. Boris Eržen, Mlinska 
pot 6, Ljub ljana, 15. Draga Eržen, Mlinska pot 6, Ljub-
ljana, 16. Miroslav Halilovič, Polanškova 23, Ljub ljana, 
17. Jerica Halilovič, Polanškova 23, Ljub ljana, 18. Srečo 
Pestotnik, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 19. Martina Pestotnik, 
Mlinska pot 6, Ljub ljana, 20. Branko Čibej, Mlinska pot 6, 
Ljub ljana, 21. Alenka Čibej, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 
22. Sergij Mozetič, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 23. Janja 
Mozetič Lipušček, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 24. Dejan 
Cedilnik, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 25. Maja Plohl Cedil-
nik, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 26. Borut Mahnič, Ponova 
vas 77, Grosuplje, 27. Gojka Jekoš Mahnič, Ponova 
vas 77, Grosuplje, 28. Jurij Martinčič, Mlinska pot 8, Ljub-
ljana, 29. Jožica Lilič Martinčič, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 
30. Alojz Osrajnik, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 31. Savka 
Osmak, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 32. Tone Pirnat, Mlin-
ska pot 8, Ljub ljana, 33. Brigita Pirnat, Mlinska pot 8, 
Ljub ljana, 34. Peter Čamernik, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 
35. Valerija Čamernik, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 36. Bo-
jan Koderman, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 37. Marjetka 
Koderman, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 38. Gregor Meglič, 
Mlinska pot 8, Ljub ljana, 39. Maja Meglič, Mlinska pot 8, 
Ljub ljana, 40. Andreja Črnak Meglič, Mlinska pot 8, Ljub-
ljana, 41. Marjan Štrus, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 42. Ma-
rija Štrus, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 43. Andrej Podrepšek, 
Mlinska pot 8, Ljub ljana, 44. Rok Tomažinčič, Mlinska 
pot 4, Ljub ljana, 45. Jelica Zdolšek, Mlinska pot 4, Ljub-
ljana, ki jih vse zastopa Mateja Maček, odvetnica v Ljub-
ljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Jelka Dolinar, Se-
lanova ulica 23, Ljub ljana, ki jo zastopa Vasja Jesenko, 
odvetnik v Ljub ljani, 2. Mestna občina Ljub ljana, Mestni 
trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik 
v Ljub ljani, 3. Rok Tomažinčič, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 
in 4. Jelica Zdolšek, Mlinska pot 4, Ljub ljana, zaradi 
vzpostavitve etažne lastnine, dne 6. 6. 2014 izdalo sklep 
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine, 
kupne pogodbe št. BS 111/1, BS 112/1 157/83 z dne 
23. 8. 1983 sklenjene med prodajalcem: SGP „Slovenija 
ceste Tehnika Obnova“ n.sol.o. Ljub ljana, po pooblastilu 
Zavod za izgradnjo Ljub ljane, TOZD Inženiring Ljub-
ljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa direktor TOZD-a Bajt 
Slavko, dipl. ing. arh., ter kupcem: Ljiljana Kersmanovič 
Tumpej, in sicer glede stanovanja št. 18 v pritličju stano-
vanjskega objekta B-53, na naslovu Mlinska pot 4, 6 in 8, 
Ljub ljana – Črnuče – Ljub ljana, v skupni izmeri 90 m2 in 
vrta površine 24,75 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodi-
šča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziro-
ma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 6. 6. 2014

N 148/2010-101 Os-2795/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni za-
devi predlagateljev: 1. Gorazd Rože, Mlinska pot 4, 
Ljub ljana, 2. Mojca Marc, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 
3. Dragomir Virant, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 4. Mar-
jana Virant, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 5. Rajko Trunk, 
Mlinska pot 4, Ljub ljana, 6. Breda Trunk, Mlinska pot 4, 
Ljub ljana, 7. Tomasz Bogdan Wieczorek, Polanško-
va 40, Ljub ljana, 8. Mojca Krpotić Wieczorek, Polan-

škova 40, Ljub ljana, 9. Evald Flisar, Suhadolčano-
va 64, Ljub ljana, 10. Peter Korenčan, Mlinska pot 4, 
Ljub ljana, 11. Fani Korenčan Knaus, Mlinska pot 4, 
Ljub ljana, 12. Stanislav Lakner, Mlinska pot 4, Ljub-
ljana, 13. Prebil Consulting d.o.o., Milčetova pot 25, 
Ljub ljana, 14. Boris Eržen, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 
15. Draga Eržen, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 16. Miroslav 
Halilovič, Polanškova 23, Ljub ljana, 17. Jerica Hali-
lovič, Polanškova 23, Ljub ljana, 18. Srečo Pestotnik, 
Mlinska pot 6, Ljub ljana, 19. Martina Pestotnik, Mlin-
ska pot 6, Ljub ljana, 20. Branko Čibej, Mlinska pot 6, 
Ljub ljana, 21. Alenka Čibej, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 
22. Sergij Mozetič, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 23. Janja 
Mozetič Lipušček, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 24. Dejan 
Cedilnik, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 25. Maja Plohl Cedil-
nik, Mlinska pot 6, Ljub ljana, 26. Borut Mahnič, Ponova 
vas 77, Grosuplje, 27. Gojka Jekoš Mahnič, Ponova 
vas 77, Grosuplje, 28. Jurij Martinčič, Mlinska pot 8, 
Ljub ljana, 29. Jožica Lilič Martinčič, Mlinska pot 8, 
Ljub ljana, 30. Alojz Osrajnik, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 
31. Savka Osmak, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 32. Tone 
Pirnat, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 33. Brigita Pirnat, 
Mlinska pot 8, Ljub ljana, 34. Peter Čamernik, Mlinska 
pot 8, Ljub ljana, 35. Valerija Čamernik, Mlinska pot 8, 
Ljub ljana, 36. Bojan Koderman, Mlinska pot 8, Ljub-
ljana, 37. Marjetka Koderman, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 
38. Gregor Meglič, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 39. Maja 
Meglič, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 40. Andreja Črnak Me-
glič, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 41. Marjan Štrus, Mlinska 
pot 8, Ljub ljana, 42. Marija Štrus, Mlinska pot 8, Ljub-
ljana, 43. Andrej Podrepšek, Mlinska pot 8, Ljub ljana, 
44. Rok Tomažinčič, Mlinska pot 4, Ljub ljana, 45. Jelica 
Zdolšek, Mlinska pot 4, Ljub ljana, ki jih vse zastopa 
Mateja Maček, odvetnica v Ljub ljani, zoper nasprotne 
udeležence: 1. Jelka Dolinar, Selanova ulica 23, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Vasja Jesenko, odvetnik v Ljub ljani, 
2. Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljub ljani, 3. Rok To-
mažinčič, Mlinska pot 4, Ljub ljana, in 4. Jelica Zdolšek, 
Mlinska pot 4, Ljub ljana, zaradi vzpostavitve etažne la-
stnine, dne 6. 6. 2014 izdalo sklep o začetku postopka 
vzpostavitve zemljiško knjižne listine, kupne pogodbe 
št. BS 111/1, BS 112/1 123/83 z dne 27. 7. 1983 skle-
njene med prodajalcem: SGP „Slovenija ceste Tehnika 
Obnova“ n.sol.o. Ljub ljana, po pooblastilu Zavoda za 
izgradnjo Ljub ljane, TOZD Inženiring Ljub ljana, Kersni-
kova 10, ki ga zastopa direktor TOZD-a Bajt Slavko, 
dipl. ing. arh., ter kupcem: Dušica Djordjević, in sicer 
glede stanovanja št. 7 na podstrešju stanovanjskega 
objekta B-51, na naslovu Mlinska pot 4, 6 in 8, Ljub-
ljana – Črnuče, v skupni izmeri 28,00 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodi-
šča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziro-
ma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 6. 6. 2014

N 8/2011 Os-2704/14

Okrajno sodišče v Lenartu je po okrajni sodnici 
Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne 
lastnine na stavbi z naslovom Lenart v Slovenskih gori-
cah, Maistrova ulica 13, na predlog predlagateljice Arriva 
Štajerska d.d., 28. 5. 2014 začelo postopek za vzposta-
vitev pravnega naslova, pogodbe o koriščenju objektov 
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na avtobusni postaji Lenart z dne 23. 2. 1990, sklenjene 
med investitorji oziroma koristniki objektov na avtobusni 
postaji in sicer Agro Lenart p.o., Spodnji Porčič 1/d, Le-
nart, ki ga je zastopal glavni direktor Jože Šuman; To-
bak Ljub ljana, ki ga je zastopal generalni direktor Bojan 
Simonič; Zavarovalna skupnost Triglav, Območna sku-
pnost Maribor; Certus Maribor, ki ga je zastopal direktor 
Majhenič, in Skupščina občine Lenart, Sekretariat za 
družbenogospodarske zadeve, ki ga je zastopal sekre-
tar Edo Zorko; s katero so ugotovili, da je Agro Lenart 
zgradil v objektu avtobusne postaje za svoje koriščenje 
216 m2 v namene gostinske in trgovske dejavnosti; za 
Certus Maribor 54,77 m2 za namene garderobe in ča-
kalnice; za Tobak Ljub ljana 13,28 m2 za namen pisarne; 
za Zavarovalno skupnost Triglav, Območno skupnost 
Maribor 13,44 m2 za namene pisarne in za Skupščino 
občine Maribor 31,13 m2 za namen javnega stranišča in 
ploščad 713,5 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist Arriva Štajerska d.d.

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 28. 5. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

N 93/2013 Os-2679/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Maji 
Radešić, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Ivan 
Švab, Dekani št. 225/B, Dekani, ki ga zastopa Veroni-
ka Zorn Hočevar, odvetnica v Kopru, zoper nasprotne 
udeležence: 1. Mirjana Rener, Hrastovlje 21, Črni Kal, 
2. Frederiko Milich, neznanega bivališča v Avstraliji in 3. 
Margaret Milich, neznanega bivališča v Avstraliji, zaradi 
določitve nujne poti, s sklepom opr. št. N 93/2013 z dne 
18. 3. 2014 drugemu nasprotnemu udeležencu in tretji 
nasprotni udeleženki, ki sta neznanega prebivališča in 
nimata pooblaščenca, na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku postavilo 
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Marjana Coljo, 
Ankaranska 7B, Koper.

Začasni zastopnik bo drugega nasprotnega udele-
ženca in tretjo nasprotno udeleženko v postopku zasto-
pal vse do takrat, dokler nasprotna udeleženca ali njun 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 30. 5. 2014

P 58/2014 Os-2720/14

Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodni-
ku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke 
1. Olga Pflege in 2. Stanislav Pflege, oba stan. Mrtvi-
ce 44, p. Leskovec pri Krškem, ki ju zastopa odv. Bojan 
Klakočar iz Krškega, zoper toženo stranko Mihaela Ško-
fljanc, neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske 
pravice, vsp. 2.000,00 EUR, izven naroka dne 3. 6. 
2014, sklenilo:

toženi stranki Mihaelu Škofljancu, neznanega na-
slova, se postavi začasna zastopnica odv. Marija Vrisk, 
ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi z opr. 
št. P 58/2014.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 3. 6. 2014

VL 221090/2013 Os-2758/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stanin-
vest d.o.o. Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa 
zak. zast. Vlado Pulko, proti dolžniku Srečku Kropec, Ja-
kob-Gschiel-Gasse 2/19, AT 8052 Graz, Avstrija zaradi 
izterjave 502,78 EUR, sklenilo:

dolžniku Srečku Kropec, Jakob-Gschiel-Gasse 
2/19, AT 8052 Graz, Avstrija, se na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jure Ivan-
čič, Ulica Škofa Maksimiljana Dražečnika 11, Maribor.

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 5. 6. 2014

VL 178489/2013 Os-2777/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva 19, Ljub ljana, 
proti dolžniku Predragu Dujmić, Koroška cesta 10, Tr-
žič, ki ga zastopa zak. zast. odv. Renata Godnjov Špik, 
Kovorska cesta 31, Tržič, zaradi izterjave 1.264,11 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Predragu Dujmić, Koroška cesta 10, Tržič 
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. Renata 
Godnjov Špik, Kovorska 31, Tržič.

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 11. 6. 2014

II D 2995/2012 Os-2802/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zapuščinski za-
devi pok. Hussu Zofija, roj. 14. 11. 1941, umrla 13. 10. 
2012, nazadnje stanujoča Zaloška cesta 98, Ljub ljana., 
drž. Republike Slovenije, sklenilo, da se zakoniti dedinji 
Magdaleni Bayan, roj. 22. 6. 1955, Jordanija, na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona 
o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, od-
vetnika Zmago Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljub ljana, 
ker je navedena dedinja neznanega prebivališča in nima 
pooblaščenca.
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Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano dedi-
njo zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler 
dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi 
s 163. členom ZD).

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 10. 3. 2014

I N 8/2014 Os-2840/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 
Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagatelja Jože-
fa Podgornik, Trnovo 7/b, Trnovo, ki ga zastopa odv. 
pisarna Ivana Makuca iz Tolmina zoper nasprotnega 
udeleženca Franca Rijavec, neznanega bivališča, za-
radi delitve stvari v solastnini, zunaj naroka dne 3. 6. 
2013 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člen Za-
kona o pravdnem postopku se nasprotnemu udeležencu 
Francu Rijavcu, neznanega bivališča, postavi začasni 
zastopnik, odvetnik Stojan Zorn iz Nove Gorice, ki bo 
zastopal nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi 
I N 8/2014, vse dokler nasprotni udeleženec ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 16. 6. 2014

N 33/2012 Os-2695/14

Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici Ireni Šik 
Zabukovec v nepravdni zadevi predlagateljice Mariella 
Contento, Via Rita Rosani 5, Trst, ki jo zastopa Tanit 
Vovk, odvetnica v Kopru, zoper nasprotna udeleženca: 
1. Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran in 2. Ermenegil-
da Pizziniak, neznanega prebivališča v Avstraliji, zaradi 
razdružitve solastnega nepremičnega premoženja (pcto. 
4.800,00 EUR), ob uporabi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o neprav-
dnem postopku, postavilo drugi nasprotni udeleženki 
Ermenegildi Pizziniak začasno zastopnico odvetnico 
Vukico Jovanovič Krevatin iz Portoroža.

Začasna zastopnica bo zastopala drugo nasprotno 
udeleženko Ermenegildo Pizziniak v postopku vse do 
takrat, dokler druga nasprotna udeleženka ali njen poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Piranu  
dne 28. 5. 2014

Oklici dedičem

D 580/2011 Os-2508/14

Andrej Samec, iz Črnega Kala, Črni Kal 16/19, je 
dne 27. 6. 1974 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 14. 5. 2014

D 199/2013 Os-2775/14

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 
v zapuščinski zadevi po dne 21. 7. 2013 umrli Mariji Le-
vstik, hči Ladislava, roj. Pavlič, roj. 5. 9. 1923, nazadnje 
stanujoči Kremen 4 c, p. Krško, podaje naslednji oklic:

Zakonita dedinja Olga Boecher, roj. 8. 8. 1949, 
nazadnje stanujoča Bahnhof str. 2, 35075 Gladenbach, 
Nemčija, sedaj neznanega bivališča, se poziva, da 
v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukaj-
šnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasi svoje 
pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 6. 6. 2014

II D 2995/2012 Os-2801/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Hussu Zofiji, roj. 14. 11. 1941, umr-
la 13. 10. 2012, nazadnje stanujoča Zaloška cesta 98, 
Ljub ljana, državljanka Republike Slovenije.

Sodišče je ugotovilo, da bi kot zakonita dedinja po 
pok. prišla v poštev tudi njena nečakinja Magdalena 
Bayan, roj. 22. 6. 1955, Jordanija, neznanega naslova. 
Drugi podatki dedinje (pravilen naslov dedinje, more-
biten datum smrti ter podatki o njenih dedičih) sodišču 
niso znani.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) dedinjo Magdaleno Bayan, 
oziroma njene dediče, poziva, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 10. 3. 2014

D 700/2013 Os-2723/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Novak Jerneju (tudi Bartolo, Bartel), iz 
Kostanjevice na Krasu 31, roj. 1. 8. 1855, ki je umrl 
1. 8. 1916.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-

nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 12. 5. 2014

D 449/2013 Os-2796/14

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Gorup Ivanu, pok. Jožefa, ki je umrl dne 12. 9. 
1967, iz Tomaja št. 2 (stara h. št. 17), p. Dutovlje.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedi-
čih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 9. 6. 2014
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Oklici pogrešanih

N 2/2014 Os-2779/14

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog Ra-
faela Vidmarja, Bukovje 46, Postojna, ki ga zastopa 
odvetnica Viktorija Badovinac Švarc, postopek za raz-
glasitev pogrešanega Miroslava Vidmarja, neznanega 
prebivališča, za mrtvega.

Pogrešanec Miroslav Vidmar je bil rojen dne 17. 4. 
1949 v Podkraju, očetu Alojziju Vidmarju in mami Anto-
niji Vidmar. O pogrešancu je po doslej zbranih podatkih 
znano:

– da je bil samski, sicer pa je imel oziroma ima bra-
ta Alojza Vidmarja, ki je že pokojni, in še živega brata 
Rafaela Vidmarja;

– da je leta 1972 emigriral v Avstralijo, pred tem pa 
je nazadnje živel v Šempetru pri Gorici, kjer je bil zapo-
slen kot varilec pri podjetju Vozila Gorica;

– da se je nazadnje pisno javil domačim leta 1974, 
ko jim je naznanil, da se seli na Novo Gvinejo;

– da vse od pogrešančevega sporočila o selitvi na 
Novo Gvinejo o njem ni več nobenega glasu.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešanega Miroslava Vidmarja, naj to javijo 
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ajdovščini  
dne 6. 6. 2014

N 42/2014 Os-2780/14

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja Vojko Mevlja, Brkinčeva ulica 1, 
Sežana, ki ga zastopa Dragan Sikirica, odvetnik iz Se-
žane, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Jožefe 
Wondschina, naslov neznan, za mrtvo.

O pogrešani Jožefi Wondschina je znano le-to, da 
je bila rojena Šušterčič in da je bilo njeno zadnje znano 
bivališče Via Dignano 36, Pula, Hrvaška. Nepremičnino 
v k.o. Sežani je pridobila na podlagi prisojilne listine 
z dne 2. februar 1904, opr. št. a 164/3/7. Drugih podat-
kov o pogrešani ni.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse, ki bi kar-
koli vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, 
zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu 
sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega 
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogre-
šanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 4. 6. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Biderman Martin, Radež 30, Loka pri Zidanem Mo-
stu, zavarovalno polico, št. 50500052748, izdala zava-
rovalnica KD Življenje. gnc-333869

Edelbaher Milena, Pernica 12F, Pernica, zavaroval-
no polico, št. 50500033689, izdala zavarovalnica Adria-
tic Slovenica d.d. gnm-333884

Kuzma Vera, Gančani 83, Beltinci, zavarovalno 
polico, št. 70000038362, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica. gng-333865

Matkovič Igor, Cesta v Mestni log 31B, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 50500047832, izdala zavaroval-
nica Adriatic Slovenica. gnv-333875

Spričevala preklicujejo

Avčin Taja Pia, Kosovelova 13, Ljub ljana, spričevalo 
8. razreda Osnovne šole Ketteja in Murna, Ljub ljana, 
številka 559/2012, izdano leta 2012, izdano na ime Avčin 
Taja. gns-333878

Dundović Sanja, Cilenškova ulica 37, Ljub ljana, 
indeks, št. 18061098, izdala Filozofska fakulteta. 
gnj-333862

Hodaj Melita, Gornje Ložine 20, Stara Cerkev, in-
deks, št. 20110115, izdala Pravna fakulteta, Ljub ljana. 
gnh-333864

Imperl Luka, Cesta na Brdo 57, Ljub ljana, indeks, 
št. 20130080, izdala Pravna fakulteta, leto izdaje 2013. 
gnt-333877

Drugo preklicujejo

ABBI d.o.o., Laporje 29, Laporje, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500002776011, za Darka Božiča, 
izdajatelj Cetis d.d. gne-333867

ALMITA TRANS d.o.o., Masarykova cesta 30, Ljub-
ljana, licenco, številka GE006527/06846/001, za vozilo 
scania, registrska številka CEUS-321. gnr-333879

Arzenšek Ivan, Sotensko 16, Šmarje pri Jelšah, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020292001, 
izdajatelj Cetis d.d. gnq-333880

Boh Jakob, Podlubnik 158, Škofja Loka, študentsko 
izkaznico, št. 41070045, izdala Medicinska fakulteta. 
gng-333890

Čuk Matjaž, Smelijevo naselje 31, Stari trg pri Ložu, 
študentsko izkaznico, št. 63070063, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko. gnl-333885

EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500007583011, za 
Branka Matjaš. gnn-333887

Preklici
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Gjura Valentina, Vodranci 45, Ormož, študentsko 
izkaznico, št. 25110037, izdala Fakulteta za arhitekturo. 
gnk-333886

Hočevar Jelovčan Dora, Grenc 2A, Škofja Loka, 
študentsko izkaznico, št. 01008583, izdala Pedagoška 
fakulteta. gnw-333874

Jednak Danilo, Valburga 38C, Medvode, preklic 
voznikove kartice, št. 1070500031673002, izdal Cetis 
d.d. gnd-333868

Keber Črt, Gradišče IV/63, Škofljica, študentsko 
izkaznico, št. 28120034, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnb-333870

Kladnik Manca, Krakovska cesta 5, Domžale, štu-
dentsko izkaznico, št. 01005500, izdala Pedagoška fa-
kulteta. gni-333863

Kores Gaja, Jakopičeva ulica 12, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 32010023, izdala Naravoslovno-
tehniška fakulteta. gni-333888

Kos Veronika, Križ 51, Komenda, študentsko izka-
znico, št. 32050052, izdala Naravoslovnotehniška fakul-
teta, Ljub ljana. gnf-333866

Krajnc Bojan, s.p., Močna 50A, Perni-
ca, potrdilo za voznika Ljubomira Marković, 
št. 009956/SŠD31-2-552/2014, veljavno od 21. 1. 2014 
do 20. 4. 2014. gnp-333881

Krajnc Bojan, s.p., Močna 50A, Pernica, potrdilo za 
voznika Saliha Ferizović, št. 009956/AD31-2-3356/2013, 
veljavno od 31. 7. 2013 do 31. 12. 2013. gno-333882

Krajnc Bojan, s.p., Močna 50A, Pernica, potrdilo za 
voznika Ivico Mlinarić, št. 009956/AD31-2-3495/2010, 
veljavno od 4. 8. 2010 do 31. 7. 2013. gnn-333883

Kravanja Grega, Cesta na Urh 37, Ljub ljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gozdarske in lesar-
ske šole, št. 167-II/97, z dne 12. 11. 1997, gozdar, IV. 
stopnja. gnu-333876

Mohorič Rok, Brunšvik 43B, Rače, certifi-
kat za NPK – za varnostnika, izdajateljica Zbornica 
za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, šte-
vilka 08436260-068-2011-83010/08436261, izdan 9. 2. 
2011. gnx-333873

Paić Branko, Turjaško naselje 12, Kočevje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500005927001, izdajatelj 
Cetis d.d. gnh-333889

Stolica Marjana s.p., Dogoška cesta 111, Mari-
bor, potrdilo za voznika Stojadina Bosić, veljavnost - 
25. 6. 2014, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica, 
številka 009771/RB74-2-3614/2013, izdano leta 2013. 
gnz-333871

Stolica Marjana s.p., Dogoška cesta 111, Maribor, 
potrdilo za voznika Zorana Milovanović, veljavnost - 
25. 6. 2014, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica, 
številka 009771/RB74-3-3614/2013, izdano leta 2013. 
gny-333872

Treven Petra, Rovte 4, Rovte, študentsko izkazni-
co, št. 01011487, izdala Pedagoška fakulteta, Ljub ljana, 
Univerza v Ljub ljani. gnk-333861
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