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Javni razpisi
Št. 430-2/2014

Ob-2951/14

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22,
1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14, v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L, št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9,
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU) objavlja
javni razpis
za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti
ali nezmožnosti za delo v letu 2014
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega
razpisa
Razpisana sredstva

Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja
ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi
škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep Finančna pomoč ob smrti,
invalidnosti ali nezmožnost za delo na kmetijskem gospodarstvu znaša do 200.000 evrov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za prestrukturiranje
kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Vrsta javnega
razpisa
Objava in zaključek
razpisa
Cilj ukrepa

Odprti.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in
traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.
INFO točka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
Informacije o razpisu Agencija), tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek
od 7.30. do 14. ure.
Vprašanja se pa lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa:
2.1. Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe
je predmet tega javnega razpisa finančna pomoč za
blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih
gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
2.2. Skladno z drugim odstavkom 9. člena Uredbe
se za škodni dogodek šteje:
– smrt,
– l., ll. ali lll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana
kmetije, kot jih določa predpis, ki ureja pokojninsko in
invalidsko zavarovanje ter
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– večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo
nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje.
3. Vlagatelji
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva
v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki
vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči iz
naslova tega javnega razpisa.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge. Vloga mora biti napisana
v slovenskem jeziku. Vlagatelj lahko na ta javni razpis
pošlje samo eno vlogo.
4.2. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno
z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni.
4.3. Vlagatelj mora pri pripravi vloge na ta javni
razpis uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
4.4. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta
javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
4.5. Skladno z 10. členom Uredbe morajo vlagatelji, za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega
razpisa,izpolnjevati naslednje pogoje:
– oddati zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje
vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirna
vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz
preteklega koledarskega leta;
– škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko
in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanj
upravičene šifre 007, 051, 052, 064, 065, ki jih določata predpisa, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije po zakonu,
o kmetijstvu. V primeru smrti in invalidnosti mora biti
oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot
kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti
oziroma na datum izdaje odločbe o priznani pravici do
invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo
pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko
zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti
celotno obdobje za katero uveljavlja finančno pomoč iz
naslova tega javnega razpisa;
– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis. Dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru
invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do
invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum
zadnje začasne nezmožnosti od dela, ki je razviden iz
odločbe o začasni nezmožnosti za delo;
– dohodek nosilca, ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače
za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva
dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine.
5. Finančne določbe
5.1. Skladno s prvim odstavkom 11. člena Uredbe,
se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo
upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
5.2. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz tretje točke in višina nepovratnih sredstev na uro iz četrte točke
tega poglavja.
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5.3. Skladno z drugim odstavkom 11. člena Uredbe
znaša, za primer smrti ali ugotovljene kategorije invalidnosti, višina nepovratnih sredstev:
– 5.000 EUR: smrt;
– 5.000 EUR: l. kategorija invalidnosti;
– 3.700 EUR: ll. kategorija invalidnosti;
– 2.400 EUR: lll. kategorija invalidnosti.
5.4. Skladno s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe znaša, v primeru ugotovljene nezmožnosti za delo,
višina nepovratnih sredstev 1,7 eura na uro, za število
priznanih ur nezmožnosti za delo in obdobje, določenih
v zdravniških potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela
in odločbah o ugotovitvi začasne nezmožnosti za delo.
5.5. Skladno s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe, se nepovratna sredstva lahko dodelijo le za neprekinjeno obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki
mora trajati od najmanj šest mesecev do najdlje dvanajst mesecev, pri čemer mora število priznanih ur nezmožnosti za delo v tem obdobju znašati najmanj 1.220
ur. V primeru priznane začasne nezmožnosti za delo,
se prizna največ osem ur dnevne nezmožnosti za delo.
5.6. Skladno s šestim odstavkom 11. člena Uredbe
se v število priznanih ur nezmožnosti za delo iz četrte
točke tega poglavja, vštevajo vsi dnevi priznanega obdobja.
5.7. Skladno z drugim odstavkom 1. člena Uredbe,
se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo
po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu
z Uredbo 1408/2013/EU.
5.8. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo
na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
5.9. Sredstva iz naslova tega javnega razpisa se
dodelijo z odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom
o kmetijstvu.
6. Omejitve
6.1. Skladno s prvim odstavkom 16. člena uredbe,
lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo
iz enega ukrepa po Uredbi.
6.2. Skladno z drugim odstavkom 16. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen,
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa, že prejel javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6.3. Skladno z tretjim odstavkom 16. člena Uredbe
se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež kmetije mora biti na ozemlju
Republike Slovenije.
6.4. Skladno s petim odstavkom 11. člena Uredbe,
lahko isti upravičenec pridobi podporo po tem ukrepu
le enkrat v treh letih.
6.5. Skladno s prvim odstavkom 4. člena Uredbe,
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme
dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera
v predpisih Unije.
6.6. Skladno z drugim odstavkom 4. člena Uredbe,
skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu,
ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega
odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU ne sme presegati 15.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
6.7. Skladno s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe,
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen
kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let, ne sme presegati nacionalne omejitve
iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.
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6.8. Skladno s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe, če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki
spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (UL L, št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU),
se pomoč de minimis dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje v skladu s to uredbo lahko
kumulira s pomočjo de minimis dodeljeno sektorjem ali
dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene
v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali
stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
6.9. Skladno s petim odstavkom 4. člena Uredbe, če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven
v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje
v skladu s to uredbo lahko kumulira s pomočjo de minimis dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture do zgornje
meje, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 875/2007
z dne 24. julija 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis v ribiškem sektorju
in o spremembah Uredbe (ES) št. 1860/2004 (UL L,
št. 193 z dne 25. 7. 2007, str. 6; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 875/2007/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih
proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene
v skladu z Uredbo 875/2007/EU.
7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. Skladno s prvim odstavkom 17. člena Uredbe,
mora Agencija še pred odobritvijo pomoči predhodno
preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de
minimis za kmetijstvo, ki jo vodi ministrstvo.
7.2. Skladno z drugim odstavkom 17. člena Uredbe, mora Agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de
minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja, ne
presega 15.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom
2. člena Uredbe EU/1408/2013 pomeni vsa podjetja, ki
so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a)
do (d) zgornjega odstavka preko enega ali več drugih
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
7.4. Skladno s tretjim odstavkom 17. člena mora
Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis
posameznemu upravičencu poročati ministrstvu o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo
objavi na svojih spletnih straneh.
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8. Splošne določbe
8.1. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem Agenciji, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom.
9. Razpisna dokumentacija in informacije
9.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni
obliki na obrazcu, ki je dostopen na Agenciji in objavljen
na spletni strani ministrstva in Agencije. Sestavni deli
vloge morajo biti speti v mapi, oštevilčeni po zaporedni
številki od skupnega števila vloženih strani in priložen
jim mora biti natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge
na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne
odpiraj – Vloga za javni razpis – Finančna pomoč ob
smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo«.
9.2. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se
ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih.
9.3. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do
četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov: aktrp@gov.si.
9.4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški
bremenijo upravičenca.
10. Rok in način prijave
10.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo
pisno s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo
na vložišču Agencije.
10.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, pa vse do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
10.3. Vlogi, ki je poslana s priporočeno pošiljko, se
za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene pošiljke na
pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje pošiljke
ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje, da je
vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka oddana na pošti.
10.4. Kadar vlogo vlagatelj vloži na vložišču Agencije, se za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke v glavni
pisarni Agencije.
10.5. Vloga poslana po pošti kot navadna pošiljka,
se zavrže.
11. Obravnava in postopek odobritve vlog
11.1. Odpiranje vlog ni javno.
11.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu
oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga
se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo
zaporedno številko.
11.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis
se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog
na javni razpis.
11.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do
višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
11.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu
seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, agencija izvede žrebanje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri
žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času
žrebanja agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
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imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na agenciji.
11.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
11.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati
na agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da
se ne strinja in se vloga zavrne.
11.8. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih
dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih
vlog.
11.9. Vloge oddane pred rokom za oddajo vlog, se
s sklepom zavržejo.
11.10. O izpolnjevanju pogojev tega javnega razpisa odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev.
V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za
pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi
1408/2013/EU.
11.11. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev
izvede Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 094-2/2014

Ob-2938/14

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti objavlja na podlagi 75. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) in 4. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 74/99, 82/06, 30/11 in 53/12)
razpis
za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju
socialnega varstva v letu 2014
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno
kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za
delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo
prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji
uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu
dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob
upoštevanju različnosti.
2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se lahko podeli:
– nagrada za življenjsko delo,
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno
delo v zadnjih petih letih,
– priznanje za dosežke na posameznih področjih
dela,
– skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane
pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju
socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel
v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je
dobro prepoznavna v lokalnem okolju.
3. Kdo je lahko predlagan za posamezno nagrado
ali priznanje
Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo
strokovni delavci, strokovni sodelavci, volonterji, laični
delavci in ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva najmanj 20 let.
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno
delo v zadnjih petih letih, priznanje za dosežke na po-

sameznih področjih dela v zadnjih dveh letih in skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega
varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem
varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju, lahko kandidira skupina
strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju
socialnega varstva. Denarna nagrada, predvidena za
posamezno nagrado ali priznanje, se v primerih, ko je
podeljena skupini, deli med vse nagrajence oziroma
dobitnike priznanja.
Kandidati morajo izpolnjevati merila in pogoje za
podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na
področju socialnega varstva.
4. Predloge kandidatov za nagrade in priznanja
lahko vložijo:
– socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci
na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega
varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora
vsebovati izpolnjen obrazec, ki je objavljen na spletni
strani Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in
enake možnosti pod rubriko Javna naročila/javni razpisi
in utemeljitev predloga, v katerem mora biti podrobno
opisano delo kandidata/kandidatke ali predlagane skupine v skladu s posameznimi elementi meril za dodelitev
nagrade ali priznanja iz 8. člena Pravilnika o nagradah
in priznanjih na področju socialnega varstva. Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov, posameznikov in organizacij, ki predlog podpirajo.
Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljub
ljana, Kotnikova 28, s pripisom na ovojnici »Razpis za
nagrade in priznanja za delo na področju socialnega
varstva v letu 2014« najkasneje do 11. 8. 2014. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je oddana zadnji
dan roka s priporočeno pošiljko.
Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbenega priznanja za izjemne uspehe za delo na področju
socialnega varstva bo v imenu Republike Slovenije podelila ministrica, pristojna za socialne zadeve.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
Št. 76-21/2014

Ob-2904/14

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo zemljišča
Parc. št. 1089/0, v izmeri 1295 m2, k.o. 1494 – Jurka vas. Zemljišče je opredeljeno delno kot kmetijsko
zemljišč (55 %) in delno kot stavbno zemljišče (45 %).
Izklicna cena za zemljišče znaša 28.976,45 EUR in
sicer: za del zemljišča, ki je po planu kmetijska znaša
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14.501,41 EUR, za del zemljišča, ki je po planu stavbno
pa znaša 14.475,04 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo izklicne cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana,
najkasneje do 18. 7. 2014, do 12. ure. Na kuverti mora
biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo: »Ponudba za nakup zemljišča k.o. Jurka vas – Ne
odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677,
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 76-21/2014 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati
strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladno z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun
odškodnin oziroma nadomestil za leto 2014, sprejetim
s strani Sklada KZG RS, strošek overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi
dejanskega stroška, strošek cenitve nepremičnin v višini 363,21 EUR, vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim
vpisom lastninske pravice v njegovo korist in morebitne
druge stroške v zvezi z kupoprodajno pogodbo. Predlog
za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže
plačati davek na promet z nepremičninami in davek na
dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč za
del zemljišča. V skladu z Zakonom za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč
obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob
odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana
v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem
vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem
za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Na delu nepremičnine obstaja predkupna pravica
v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 71/11 in št. 58/12, v nadaljevanju
ZKZ). Sklad KZG RS se obvezuje, da bo v roku 15 dni
po komisijskem odpiranju ponudb v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo za prodajo
zemljišča na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni
ceni. Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisijskem odpiranju zavezan podati pisno izjavo o sprejemu
ponudbe v skladu z določili 21. člena ZKZ. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni
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upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, se bo vplačani
znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče. V primeru,
da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni
upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po
prejetem zapisniku upravne enote o prispelih prijavah
na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne
bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišč objavljene na
pristojni upravni enoti, se mu vplačani znesek varščine
ne bo vrnil.
Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do
sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 18. 7.
2014 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-2914/14
Na podlagi 15. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, Uradni list RS, št. 96/05 z dne 28. 10.
2005 in ZRTVS-1A, 9/14 z dne 5. 2. 2014) in 8. ter
9. člena Statuta javnega zavoda radiotelevizija Slovenija
(Uradni list RS, št. 106/06, 9/012), naročnik – Regionalni
RTV center Koper-Capodistria objavlja
razpis
za oddajo prostorov internega bifeja
Predmet razpisa je oddaja prostorov internega bifeja v najem, za zagotovitev prehrane zaposlenih in
gostov RTV Slovenija.
Prostori se nahajajo v kleti Regionalnega RTV
centra Koper-Capodistria (Ulica OF 15, 6000 Koper).
Velikost razpoložljivega prostora je 63 m2, nahaja se
pod recepcijo in avlo objekta Radia Koper-Capodistria.
Vhod v bife je iz notranjosti objekta Radia (hodnik pred
dvigalom) in iz dvorišča (za recepcijo Radia). Osebje
bifeja ima ločen stranski vhod. RTV Slovenija zagotavlja
najemniku dostop neposredno do vhoda v bife in eno
parkirno mesto.
Naročnik nudi v uporabo opremo, ki je vgrajena
(električna in vodovodna napeljava, sistem prezračevanja, hlajenja in ogrevanja, razsvetljava, točilni pult in
kuhinjska oprema v celoti). Stroške porabe energentov
(elektrike, vode), ki se bodo mesečno obračunavali, krije
ponudnik (ti stroški niso vključeni v najemnino).
Ponudnik bo moral zagotoviti primerno opremljenost jedilnice (mize, stoli, prti, aranžmaji) in jedilni servis
(krožniki, kozarci, jedilni pribor).
Ponudnik bo moral zagotovi čiščenje prostorov bifeja in sam kriti stroške. Odpadki se zbirajo ločeno, stroški
bodo bremenili ponudnika.
Pogoji za prijavo na razpis:
– Delovni čas bifeja je od ponedeljka do petka od
7. do 16. ure. Ob sobotah in nedeljah je bife praviloma
zaprt, razen v primerih posebnega dogovora. Vsaka
sprememba delovnega časa mora biti vnaprej dogovorjena. Ponudnik gostinskih storitev mora zagotoviti hrano
med 10. in 15. uro.
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– Ponudnik mora zagotoviti vsaj tri menije na dan
in sicer mesni, ribji in vegetarijanski, vsak od teh mora
zajemati juho oziroma predjed, glavno jed in solato.
Nadalje mora ponudnik zagotoviti tri različne malice
(samo glavna jed). Možnost naročila za reprezentanco
in dodatna ponudba (rogljički, sendviči idr.) bo predmet
dogovora.
– Ponudnik mora zagotoviti možnost plačila z gotovino in kartično plačilo.
V prostorih Radia in Televizije Regionalnega RTV
centra že obstaja ponudba iz avtomatov (sendvičev,
kave, pijače ...), kar bo ostalo tudi po oddaji internega
bifeja v najem.
Ogled prostorov bo možen vsak delovni dan od
7. 7. 2014 do 18. 7. 2014, med 8. in 11. uro, po najmanj
enodnevni predhodni najavi na tel. 05/ 668-54-85.
Zainteresirani ponudniki naj oddajo svoje ponudbe,
v katerih s svojo izjavo potrdijo, da izpolnjujejo naročnikove pogoje.
V ponudbi naj bodo navedene tudi okvirne cene za
najemnino, ki so jo pripravljeni ponuditi.
Ponudniki naj predložijo tudi svoje predloge za cene
menijev.
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na
naslov: Regionalni RTV center Koper-Capodistria, Ulica
OF 15, 6000 Koper, s pripisom: »Ne odpiraj – Za razpis
– Ponudba za oddajo internega bifeja«. Na kuverti mora
biti napisan polni naslov ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti v vložišče Regionalnega
RTV centra Koper-Capodistria do dne 21. 7. 2014, najkasneje do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem
roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene
pošiljateljem.
Naročnik bo vse ponudbe pregledal, in če bo potrebno, od ponudnikov pridobil še dodatne informacije.
Po preučitvi dokumentacije in morebitnih dodatnih informacij, bo naročnik najprimernejše ponudnike povabil
na pogovor in jih nato pozval k oddaji končne ponudbe.
Regionalni RTV center Koper-Capodistria
Ob-2925/14
Na podlagi 2. točke 7. člena Odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99), Programa dela in finančnega načrta Parka Škocjanske
jame, Slovenija za leto 2014 in Programa dela javnega zavoda Park Škocjanske jame, sprejetega na 5.
seji Sveta javnega zavoda Parka Škocjanske jame dne
18. 4. 2014 in Sklepa Ministrstva za kmetijstvo in okolje
št. 35602-5/2014 z dne 12. 6. 2014, objavlja javni zavod
Park Škocjanske jame, Slovenija
javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem
v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2014
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park
Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje obnove kulturne dediščine v smislu nakupa, izdelave, montaže ali popravila tipičnih elementov »kraške«
arhitekture oziroma materialov, ki izboljšujejo stavbno
dediščino v naseljih, ki ležijo v parku Škocjanske jame.
Nepovratna sredstva v letu 2014 so namenjena za obnovo posameznih objektov z uradno hišno številko.
III. Višina in namen sredstev
V skladu s Programom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov JZ Parka Škocjanske
jame, Slovenija (v nadaljevanju JZ PŠJ) za leto 2014

in Programa dela javnega zavoda Park Škocjanske
jame, sprejetega na 5. seji Sveta parka Škocjanske
jame dne 18. 4. 2014, je višina razpoložljivih sredstev
20.000,00 EUR.
Sredstva se namenijo za sofinanciranje obnove kulturne dediščine v smislu izdelave, montaže in popravila
tipičnih elementov »kraške« arhitekture oziroma nakupov materialov in sicer za:
– plačilo za popravila delov ostrešij tudi z namenom
manjših izgub energije,
– nakup opečnatih korcev in plačilo del za prekritje
oziroma popravilo streh,
– nakup in montažo kamnitih škrl (avtohtoni apnenec) za strešne vence,
– restavratorsko obnovo kalon ter kamnitih okvirov
vrat ali oken oziroma nakup in montažo novih po videzu
izvornih (avtohtoni apnenec),
– prvenstveno za restavratorsko obnovo lesenih
vrat, oken in polken domačij oziroma, v primeru da teh
ni mogoče restavrirati, za nakup in montažo novih po
videzu izvornih tudi z namenom ekološke sanacije,
– nakup in montažo kamnitih stopnic (avtohtoni
apnenec) v okolici objekta oziroma na objektu, kolikor
so tam že bile,
– nakup in montažo dvoriščnih ograj, kolikor so
zgodovinsko izpričane,
– nakup gradbenega materiala (pesek, apno, barve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij,
– restavratorsko obnovo oklepov (šap) vodnjakov
(štirn),
– plačilo stroškov čiščenja, krpanja, nabave ter
izdelave vodotesnih premazov podzemnih zbiralnikov
vode,
– nakup in montažo kamnitih tlakov (avtohtoni
apnenec) ali robnikov za tlakovanje dvorišč,
– nakup gradbenega materiala (lomljen kamen –
avtohtoni apnenec) oziroma plačilo del za obnovo mejnih kamnitih suhih zidov domačij ali zidov ob javnih
cestah in poteh,
– nakup in montažo kamnitih plošč (avtohtoni apnenec) za zaključek vrha kamnitih zidov v skladu z izvorno
izvedbo posameznega zidu.
IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo prosilci, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– so lastniki ali solastniki nepremičnine na zavarovanem območju parka Škocjanske jame.
V primeru, da bo za posamezno nepremičnino podanih več vlog, se upošteva ena vloga na posamezno
stanovanjsko enoto.
Za posege, za katere je po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1D, Uradni list RS, št. 57/12) potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, mora prosilec k vlogi priložiti
le tega.
V. Merila za izbor
Prijavijo se lahko prosilci, ki so lastniki ali solastniki
nepremičnine na zavarovanem območju parka Škocjanske jame, ki ima uradno hišno številko in registrirano
gospodinjstvo v Škocjanu, Betanji ali Matavunu.
Višina sredstev, namenjenih posamezni stanovanjski enoti, se bo razdelila vsem izbranim upravičencem
enako, in sicer tako, da se višina razpoložljivih sredstev
deli s številom vseh izbranih upravičencev ne glede na
prijavljeno višino sredstev posameznih upravičencev.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije,
– zemljiškoknjižni izpisek lastnika(ov), ki ne sme biti
starejši od 6. mesecev,
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– izpisek o registriranem gospodinjstvu v stanovanjski enoti,
– potrdilo o upravljanju, kadar je predlagatelj upravljavec nepremičnine z uradno hišno številko,
– izpolnjeno vlogo za kulturovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Nova Gorica (v nadaljevanju ZVKDS OE NG)
z obrazcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
velja za vse posege/prosilce,
– gradbeno dovoljenje, kolikor je potrebno po
Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1D, Uradni list RS,
št. 57/12).
VII. Pridobitev kulturovarstvenega soglasja
Vlogo za pridobitev kulturovarstvenega soglasja prijavitelj odda v sklopu zahtevane dokumentacije, priložene prijavi na razpis. Poleg prijavnega obrazca se v prilogi razpisa nahaja obrazec »Vloga za izdajo kulturovarstvenega soglasja«, ki ga prijavitelj izpolni in mu priloži
skico ter natančen opis nameravanega posega. ZVKDS
OE NG bo na podlagi vloge izdal kulturovarstveno soglasje za tiste posege, ki bodo skladni s »Katalogom
arhitekturnih detajlov za izvedbo del v vaseh Betanja,
Škocjan in Matavun, sofinanciranih iz dela sredstev JZ
PŠJ za leto 2014« in ga prijavitelj dvigne na sedežu JZ
PŠJ. Vloge za pridobitev kulturovarstvenega soglasja
bodo po odpiranju posredovane ZVKDS OE NG, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica.
VIII. Oddaja prijave
Prijave na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo
(prijavni obrazec in vloga za izdajo kulturovarstvenega
soglasja) morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo
točnega naslova prijavitelja na hrbtni strani kuverte in
napisom »Prijava na javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske
jame v letu 2014« in napisom na naslovni strani kuverte:
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«. Prijavitelji lahko
oddajo prijavo na upravi parka: Park Škocjanske jame,
Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
IX. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo prijav je trideset dni po dnevu objave v Uradnem listu RS. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je oddana osebno
do zadnjega dneva roka za oddajo prijav do 15. ure na
upravi Park Škocjanske jame.
X. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela enaintrideseti dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS ob
14. uri na upravi Parka Škocjanske jame oziroma prvi
naslednji delovni dan.
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame vse prijavitelje obvestil najkasneje v petinštiridesetih dneh, ko bo
komisija odprla in ovrednotila prijave, posredovala vloge
za pridobitev kulturovarstvenega soglasja na ZVKDS
OE NG, prejela morebitne zahteve ZVKDS OE NG za
dopolnitve, podala in posredovala zahteve za dopolnitve
prijaviteljem, prejela dopolnitve prijaviteljev in potrditev
ZVKDS OE NG o urejenih soglasjih oziroma, ko bo
direktor zavoda na predlog komisije s sklepom odločil
o prejemnikih in višini dodeljenih sredstev.
Na sklep direktorja se prijavitelj lahko pritoži v 7.
dneh na upravo parka. O pritožbi zoper sklep odloči Svet
zavoda v roku 14. dni.
XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo javni zavod Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do sredine meseca septembra 2014.
Pred zahtevkom za izplačilo sredstev posameznim
upravičencem bo komisija pregledala opravljena dela
in sicer prvič konec meseca oktobra in drugič konec
meseca novembra 2014. Komisija bo napisala zapisnik
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o posameznih opravljenih delih upravičenca in podala
mnenje o pravočasnosti, kvaliteti in strokovnosti opravljenih del. Prejemnik bo moral k pisnemu zahtevku
priložiti potrdilo o plačilu in izjavo, da je dela izvedel
skladno z določili pogodbe.
Posamezen upravičenec predloži po končanih delih pisni zahtevek na upravo parka. Komisija opravljena
dela pregleda in poda pisno mnenje o opravljenih delih.
Izplačila sredstev bodo nakazana na številko transakcijskega računa vsakemu posameznemu upravičencu
v roku 30 dni po izdaji pozitivnega mnenja komisije.
XII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko, za nakup materialov oziroma izvedbo del, ki jih je
prijavil posamezni upravičenec. Pogodba mora vsebovati določbe, kjer je določeno, da mora prejemnik sredstev dela dejansko in kvalitetno izvesti najkasneje do
konca meseca novembra 2014.
V primeru, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ni
izvedel oziroma realiziral ali je komisija ugotovila, da so
dela slabo in nekvalitetno izvedena, upravičencu sredstva ne bodo nakazana.
V primeru, da komisija ne bo razdelila za to namenjenih finančnih sredstev oziroma, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ni izvedel oziroma realiziral ali
je komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno
izvedena, bo o ostanku in porabi sredstev odločal Svet
zavoda Parka Škocjanske jame na naslednji seji.
XIII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta
javni razpis, prijavni obrazec in obrazec »Vloga za izdajo
kulturovarstvenega soglasja« dostavljen vsem gospodinjstvom v zavarovanem območju parka Škocjanske
jame, prav tako pa bo na voljo na sedežu JZ PŠJ.
»Katalog arhitekturnih detajlov za izvedbo del v vaseh Betanja, Škocjan in Matavun sofinanciranih iz dela
sredstev JZ PŠJ« bo na voljo na sedežu JZ PŠJ.
Javni razpis bo objavljen najmanj štirinajst dni na
oglasni deski Vaške skupnosti v Matavunu in na upravi
parka.
Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri
Marku Požarju, na tel. 05/708-21-10 in Darji Kranjc na
tel. 05/708-21-00.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
Št. 76-24/2014-01

Ob-2932/14

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča
S parc. št. 285/46, v izmeri 46 m2, k.o. 1982 – Šujica, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna
cena zemljišča znaša 7.295,60 EUR (v izklicno ceno
je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine
znaša 305,00 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče
je obremenjeno s služnostjo v korist JP Energetika Ljub
ljana d.o.o.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
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Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 18. 7. 2014, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo: »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča, v k.o. Šujica – Ne
odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677,
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 76-24/2014 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo
najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da
je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino.
Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku, je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo
varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine
v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba
razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži
njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladno
z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in
obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2014
sprejetim s strani Sklada KZG RS, strošek overitve
podpisa prodajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej
na podlagi dejanskega stroška, strošek cenitve nepremičnine, vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom
lastninske pravice v njegovo korist in morebitne druge
stroške v zvezi z kupoprodajno pogodbo. Predlog za
vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti
prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati morebitni davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti
zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih
financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči
kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za
gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki
so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru
nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča,
za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 18. 7.
2014 ob 12.30, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljub
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ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-2934/14
Družba Postojna turizem, turizem in storitve d.o.o.,
na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) objavlja
javni razpis
za prodajo naslednjih nepremičnin,
ki se nahajajo v Novi POC Veliki otok
1. komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1449/83, identifikacijski znak
2477-1449/83-0, k.o. 2477 Zagon, v izmeri: 2.236 m2,
izklicna cena: 145.810,00 EUR – zemljišče še ni urejeno za gradnjo, saj je nivo terena prenizek in je potrebno
nasutje;
2. komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1449/84, identifikacijski znak
2477-1449/84-0, k.o. 2477 Zagon, v izmeri: 9.566 m2,
izklicna cena: 620.260,00 EUR – zemljišče še ni primerno za gradnjo, saj nivo terena še ni urejen;
3. komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1449/85, identifikacijski znak
2477-1449/85-0, k.o. 2477 Zagon, v izmeri: 4.131 m2,
izklicna cena: 275.660,00 EUR; – zemljišče še ni primerno za gradnjo, saj nivo terena še ni urejen;
4. komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1449/86, identifikacijski znak
2477-1449/86-0, k.o. 2477 Zagon, v izmeri: 2.150 m2,
izklicna cena: 79.920,00 EUR.
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno,
kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo
upoštevano.
4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. V primeru, da bi več ponudnikov oddalo
enako najugodnejšo ponudbo, bodo le-ti nemudoma
po izteku roka za oddajo ponudb pozvani k dopolnitvi
le-teh. V primeru, da se situacija ponovi, bo prodajalec
z najugodnejšimi ponudniki opravil dodatna pogajanja
o ceni.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje
fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati
nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno
zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom
varščine v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na račun št. 1010 0004 7993 073, odprt pri Bank Koper d.d.,
s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni
od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
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8. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so
obremenjene s hipoteko v korist banke upnice, parc.
št. 1449/86, k.o. Zagon pa je obremenjena tudi s stvarnima služnostima v korist Občine Postojna ter Elektra Primorska d.d. Prodajalec se zavezuje po plačilu kupnine
pridobiti s strani banke upnice izbrisno dovoljenje za vpisano hipoteko. Stroške izbrisa hipoteke nosi prodajalec.
9. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku
8 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe, in sicer z nakazilom na transakcijski račun, naveden v pogodbi. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
Ker so predmetne nepremičnine obremenjene s hipoteko v korist banke, bo plačilo kupnine sprovedeno na
transakcijski račun banke upnice.
10. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo
za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati
naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je
ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna
oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne
osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu družbe ali prejmejo v elektronski obliki na
podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo na elektronski
naslov: obcina@postojna.si.
Podrobni podatki glede nepremičnin so na voljo na
naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-83 (kontaktna
oseba: Boštjan Udovič).
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine pod točko
____« naj ponudniki pošljejo priporočeno na naslov:
Postojna turizem d.o.o., Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice morata biti označena
naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je do vključno petka,
dne 12. 9. 2014 do 12. ure. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do tega roka in ure prispele na naslov
prodajalca. Nejavno odpiranje ponudb bo istega dne ob
14. uri, v prostorih prodajalca izvedla komisija, imenovana s strani prodajalca.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz
2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj
60 dni od oddaje ponudbe.
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5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje
v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 5 dneh po
sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po opravljeni
izbiri ponudnika. V primeru, da ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku in za to nima opravičljivih
razlogov, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija
za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. V primeru, da
ponudnik izkaže, da iz opravičljivega razloga pogodbe
v roku 15 dni po opravljeni izbiri ne more skleniti, lahko prodajalec rok za sklenitev pogodbe podaljša še za
15 dni in začasno zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanjem
roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.
6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena
oziroma lahko pooblaščena oseba prodajalca ustavi
začeti postopek, in sicer najkasneje do sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob
morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo
ponudnikom.
Postojna turizem, turizem in storitve d.o.o.
Ob-2937/14
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. do
39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14), Poslovnega načrta, družbe za
leto 2014 in sklepa kolegija z dne 1. 7. 2014, objavlja
javni razpis
za prodajo tovornega vozila
mercedes benz ATEGO 1517 K
z javnim zbiranjem ponudb
I.Prodajalec: Javno podjetje Komunala Zagorje,
d.o.o., Cesta zmage 57,1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je rabljeno tovorno vozilo: inventarna številka 8930, znamke mercedes benz, tip ATEGO
1517 K, reg. št. LJ 78-07L, vrsta, tovorno vozilo, št. šasije
WDB9720721K702857, št. motorja OM904904911,vrsta
goriva dizel, leto izdelave 2001, prva registracija 5. 9.
2001, moč motorja v KW125, delovna prostornina motorja v cm3 4249, masa praznega vozila v kg 6600,
dovoljena skupna teža v kg 15000, število kilometrov 363.857, nadgradnja Tehnostroj, izhodiščna cena
10.000,00 EUR brez DDV in 12.200,00 EUR z DDV.
Vozilo je odjavljeno iz prometa.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec
nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do dne 18. 7. 2014
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od navedene izhodiščne cene (brez DDV) za tovorno vozilo,
za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati
na račun prodajalca Javno podjetje Komunala Zagorje,
d.o.o., št. 02338-0012342567, ki je odprt pri NLB d.d. in
fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
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ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji tovornega
vozila je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne
sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
Neupoštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog za
takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec
pa zadrži vplačano varščino.
4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno
opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene.
5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57,
Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca, www.
komunala-zagorje.si.
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo
ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo
izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista
(izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne
smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe
v višini 10 % izhodiščne cene, (datum vplačila varščine
mora biti najkasneje do 18. 7. 2014),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe
(OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani
ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi
enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji
znesek višanja je 100 EUR.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo
izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni
od dneva odločitve.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne
pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti
varščino brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če
ponudbo odda le en ponudnik.
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IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 21. 7. 2014
do 10. ure ne glede na vrsto prenosa na naslov Javno
podjetje Komunala Zagorje,d.o.o. Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba
na javni razpis za prodajo tovornega vozila mercedes
benz ATEGO 1517 K«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.,Cesta zmage 57,
Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca, www.
komunala-zagorje.si.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni
sobi Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, dne 21. 7. 2014,
ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom
odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri Miranu Birušu, tel. 03/566-77-18, gsm
040/165-233 in Fakin Milanu, tel. 03/566-77-04, gsm
040/639-936.
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
Ob-2933/14
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS,
št. 29/06) objavljamo
razpis
za pridobitev naziva predavatelj
Višje strokovne šole
za program strojništvo za naslednji predmetni področji:
– Priprava in vodenje proizvodnje,
– Računalniško podprta proizvodnja.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04,
100/13) ter z 92. in 96. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11) bo naziv predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
– delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni
list RS, št. 1/09 – Merila za določitev vidnih dosežkov
na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole),
– izobrazbe – (Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev
v višjem strokovnem izobraževanju- Uradni list RS,
št. 35/11).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljite v 10 dneh na naslov: Šolski center Postojna,
Višja strokovna šola, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom prijava na razpis.
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola
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Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,1410
Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 (Uradni list RS,
št. 111/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 3/13) in sklepa župana št. 430-33/2014 z dne
26. 6. 2014, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev
»Noč pred nočjo 2014 in Zagorska noč 2014«
ob občinskem prazniku
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih prireditev ob občinskem
prazniku Občine Zagorje ob Savi:
»Noč pred nočjo 2014«, ki bo dne 1. avgusta 2014
in
»Zagorska noč 2014«, ki bo dne 2. avgusta 2014.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko tehnični del
in programski del.
Ponudnik mora ponuditi organizacijsko-tehnični in
programski del ter izvedbo projekta kot celote za obe
prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od
razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le
programski del za katerokoli razpisano prireditev bodo
izločene.
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– ureditev prireditvenih prostorov in sicer za prireditev »Noč pred nočjo 2014« s postavitvijo enega
odra pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega
društva Zagorje-mesto in za prireditev »Zagorska noč
2014« s pripravo dveh odrov, in sicer pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto
(ta je postavljen že za prireditev »Noč pred nočjo 2014«)
in dodaten oder pred tržnico »Pod uro« v Zagorju ob
Savi tako, da sta dne 1. avgusta 2014 prireditvena prostora pripravljena za pričetek prireditev,
– gostinsko ponudbo na prireditvenih prostorih,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred nočjo 2014« in »Zagorska noč 2014« in zagotovitev glasbenih izvajalcev iz
razpisne dokumentacije,
– zagotovitev in postavitev varovalnih ograj in naletnih ograj na obeh prireditvenih prostorih,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in
priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti obvezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri imele ponudbe, ki
bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih
sredstev, kar pomeni manjši delež sofinanciranja občine,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje
pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu
podobnih prireditev.
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3. Sofinanciranje prireditve
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo
izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji
iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za izvedbo
prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne
energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev po medijih in drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi v zaprti ovojnici.
Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako
»Ponudba – Ne odpiraj – Razpis »Noč pred nočjo 2014
in Zagorska noč 2014« ter ime in naslov ponudnika na
hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do dne
18. 7. 2014 do 12. ure v sprejemno pisarno občine
ali pred navedenim datumom poslati na naslov občine.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele
v navedenem roku in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo dne 18. 7. 2014 ob 12.30,
v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi in ga bo
vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri
prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije
izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča
župan.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne
informacije so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Rudi
Medved, direktor občinske uprave (tel. 03/565-57-02).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-16/2014-3

Ob-2918/14

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08,
99/09 in 3/13), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12), Pravilnika
o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 43/02
in 43/07) ter na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13 in
81/13) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
in tistih društev, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem turizma v Občini Sežana
za leto 2014 (v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto
2014, proračunska postavka »420801 Pomoč turističnim društvom za izvedbo programov« namenjena za
sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih
društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2014.
3. Pogoji za prijavo na razpis: prijavitelji so turistična društva in druga društva, ki se ukvarjajo s po-
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speševanjem turizma v Občini Sežana in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana oziroma ne glede na sedež, če program aktivno vključuje
občane Občine Sežana,
– imajo v statutu in v programu društva za leto
2014 opredeljene turistične aktivnosti,
– da imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana iz predhodnih
javnih razpisov, če so na njih sodelovali.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že prejeli
sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so
bili (bodo) njihovi programi v letu 2014 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni
do sredstev po tem razpisu.
4. Višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo
sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev znaša
17.238,00 EUR. Zagotovljena so v proračunu Občine
Sežana za leto 2014 na proračunski postavki »420801
Pomoč turističnim društvom za izvedbo programov«.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2014.
5. Rok za predložitev prijav je vključno do petka,
25. 7. 2014.
6. Oddaja in dostava vlog: vloga na razpis mora
biti izpolnjena izključno na obrazcu za prijavo na razpis, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Prijavni
obrazec – vloga na razpis), biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati
vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev
drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb
v vlogi in priloženih obrazcih.
Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne
odpiraj, Vloga za javni razpis – Turizem 2014«. Na
hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni
naslov prijavitelja.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila najkasneje zadnji dan roka prejeta v sprejemni
pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan roka oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa.
8. Obravnava vlog: oddaja vloge pomeni, da se
prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispelih in
pravilno označenih vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
Prepozno prispele in nepravilno označene vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijavitelju.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo. V primeru formalno nepopolno izpolnjenih vlog
bodo prijavitelji pozvani, da v roku osmih dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se
s sklepom zavržejo.
Prijavljeni programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi
sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila
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zbranih točk in vrednosti točke. Komisija bo na podlagi
meril predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev.
Predlog izbora programov in višine sofinanciranja bo komisija predložila direktorju občinske uprave
oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki bo na
podlagi predloga komisije izdal/a sklepe in ga hkrati
pozvala k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku
8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev. O pritožbi zoper
sklep odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
9. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem
razpisu, bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku
60 dni od poteka roka za prijavo na razpis. Z izbranimi
prijavitelji programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
10. Razpisna dokumentacija, ki vsebuje javni razpis, navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
obrazec za prijavo na razpis, merila za sofinanciranje
in vzorec pogodbe je od dneva objave javnega razpisa dosegljiva v sprejemni pisarni Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali na spletni strani
Občine Sežana, www.sezana.si.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
prijavitelji na Občinski upravi Občine Sežana – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti, Partizanska
cesta 4, kontaktna oseba je Petra Arko Kovačič, pisarna št. 69, tel. 05/731-01-48 ali petra.arko@sezana.si.
Občina Sežana
Št. 430-15/2014-2
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Občina Sežana objavlja na podlagi 8. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe
programov na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04,
18/06 in 22/08), 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2014 (Uradni list RS, št. 1/13 in 81/13) in dne 23. 3.
2011 sprejete Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe
na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen
in Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Sežana za leto 2014
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so programi s področja
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana
za leto 2014.
3. Izvajalci programov s področja socialnega in
zdravstvenega varstva so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno
reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi
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posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo
posebne socialne programe in storitve, utemeljene na
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije,
ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje
in reševanje socialnih stisk občanov Občine Sežana.
4. Pravico do sofinanciranja programov imajo
v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da so registrirane in imajo dejavnost socialnega
ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana
oziroma ne glede na sedež, da imajo program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Sežana,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa,
– da občinski upravi vsako leto redno predložijo
poročilo o realizaciji programov in finančno poročilo
o delu v preteklem letu ter plan načrtovanih aktivnosti
in finančni plan za tekoče leto.
Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju
občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana, niso
več predmet sofinanciranj na podlagi prijav na javne
razpise Občine Sežana.
5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:
– sedež izvajalca,
– število članov iz Občine Sežana,
– vsebino programa in
– stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje so sestavni del Pravilnika
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 18/06 in
22/08).
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov.
Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk
in vrednosti točke, ob upoštevanju višine zaprošenih
sredstev.
6. Višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša
26.327,00 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2014.
7. Rok za prijavo na razpis je petek, 25. 7. 2014.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila najkasneje zadnji dan roka prejeta v sprejemni
pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan roka oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
8. Kraj, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo, in prijava na javni razpis
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa naprej dosegljiva v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali na
spletni strani Občine Sežana, www.sezana.si.
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Izvajalci programov se prijavijo na javni razpis na
obrazcu » Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini
Sežana za leto 2014«, ki je sestavni del javnega razpisa.
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, ki so navedene
v obrazcu prijave.
9. Pristojni uslužbenci za posredovanje informacij in
pojasnil: Petra Arko Kovačič – tel. 05/731-01-48 ali el.
naslov: petra.arko@sezana.si.
10. Oddaja in dostava vlog
Popolne vloge oziroma prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami prijavitelj pošlje oziroma odda
v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana v zaprti ovojnici. Na sprednjem delu ovojnice mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj –
Vloga oziroma prijava na javni razpis – Sofinanciranje
programov na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sežana za leto 2014«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden pošiljatelj.
11. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja štiričlanska komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan Občine Sežana, za področje,
ki je predmet razpisa.
12. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru
Komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno označenih vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru formalno nepopolno izpolnjenih vlog bodo
prijavitelji pozvani, da v roku osmih dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v navedenem roku, bodo s sklepom
zavržene. Za nepopolno vlogo se šteje prijava, ki ne
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Nepravilno označene in nepravočasne prijave bodo
zapečatene vrnjene prijaviteljem.
O izboru in višini sredstev, dodeljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji pisno obveščeni v roku 60 dni od
poteka roka za prijavo na razpis. Z izbranimi izvajalci
programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Ob-2920/14
Mestna občina Ljubljana objavlja na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo,
23/08, 58/08 – ZZdrS, 15/08 – ZpacP, 77/08 – ZDZdr,
40/12 – ZUJF in 14/13; v nadaljevanju: ZZDej) in sedme
točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – UPB in 15/12)
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije
v osnovne zdravstvene dejavnosti
v Mestni občini Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo:
vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev nadomestne
koncesije v osnovne zdravstvene dejavnosti v Mestni
občini Ljubljana:
– 1 koncesija na področju ginekologije.
4. oznaka koncesije, obseg razpisanega programa
koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje
koncesija:
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4.1. 1,00 program ginekologije čim bliže lokaciji
Metelkova ulica 15, 1000 Ljubljana, vendar znotraj ČS
Center.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let.
Koncesijsko dejavnost se prične opravljati najkasneje
v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija
odvzame z odločbo.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati:
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane
pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje,
ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj
v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega
dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je
vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je
v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo
o koncesiji;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma
poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske
prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno
opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj
dvakrat tedensko v popoldanskem času;
6.1.6. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, na katero se
prijavlja na tem razpisu;
6.1.7. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni
ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni
upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki,
v katerih MOL nastopa kot stranka.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je
vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti
pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni
osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil
in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o podelitvi koncesije;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma
poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne
ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in tudi ustrezne kadre;
6.2.5. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje
Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
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6.2.6. v primeru podelitve koncesije na tem javnem
razpisu, bo predvideni nosilec koncesijske dejavnosti
pri pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj
dvakrat tedensko v popoldanskem času;
6.2.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, na katero se
prijavlja na tem razpisu;
6.2.8. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti
pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na
področju zdravstvene dejavnosti, na katero se prijavlja
vlagatelj na tem razpisu;
6.2.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni
ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. Tu so mišljeni upravni
postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki, v katerih
MOL nastopa kot stranka.
7. Merila za vrednotenje vlog
Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako
4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki
besedila javnega razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.2. število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.3. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije
in v javnem razpisu navedeno lokacijo: največ 10 točk.
8. žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih
vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani
koncesiji enako število točk, se izvede žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov Mestna občina
Ljubljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL).
Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega
razpisa) prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 21. 7. 2014 do
24. ure ali oddane neposredno v Glavni pisarni MOL do
21. 7. 2014 v delovnem času (od ponedeljka do četrtka
od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure).
11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan MOL, bo
ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki
ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog
o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi
ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim
pravilom pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne
bodo izbrani, bo pristojni upravni organ zavrnil z upravno
odločbo, ki jo bo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče
od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali,
da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se
koncesije ne podeli.
12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 24. 7. 2014 ob
9. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog
ne bo javno.
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13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletnih straneh MOL (http://www.Ljubljana.si)
– v Glavni pisarni MOL v delovnem času:
– od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in
– v petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
Ob-2922/14

Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženjem
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna.
II. Predmet prodaje so sledeča že več let prazna
stanovanja:
1. dvosobno stanovanje, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Pretnerjeva ulica 5, Postojna,
zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanovanja 59,70 m2, identifikacijski znak 2490-892-2, k.o. 2490
Postojna, izklicna cena: 44.300,00 EUR;
2. enosobno stanovanje, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Vojkova ulica 6, Postojna,
zgrajene leta 1954, z neto tlorisno površino stanovanja 44,90 m2, identifikacijski znak 2490-750-5, k.o. 2490
Postojna, izklicna cena: 33.900,00 EUR;
3. dvosobno stanovanje, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 30, Postojna, zgrajene leta 1926, z neto tlorisno površino stanovanja 82,20 m2, identifikacijski znak 2490-343-10, k.o.
2490 Postojna, izklicna cena: 57.700,00 EUR;
4. dvosobno stanovanje, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Stjenkova ulica 4, Postojna,
zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanovanja 53,50 m2, identifikacijski znak 2490-475-9, k.o. 2490
Postojna, izklicna cena: 47.590,00 EUR (v ceni je zajeta tudi pripadajoča klet, ki ima svojo št. dela stavbe:
2490-475-38),
5. dvosobno stanovanje, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Stjenkova ulica 4, Postojna,
zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanovanja 55,40 m2, identifikacijski znak 2490-475-10, k.o.
2490 Postojna, izklicna cena: 46.450,00 EUR (v ceni je
zajeta tudi pripadajoča klet, ki ima svojo št. dela stavbe:
2490-475-39);
6. dvosobno stanovanje, v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Stjenkova ulica 4, Postojna,
zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanovanja 55,40 m2, identifikacijski znak 2490-475-14, k.o.
2490 Postojna, izklicna cena: 46.040,00 EUR (v ceni je
zajeta tudi pripadajoča klet, ki ima svojo št. dela stavbe:
2490-475-48).
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje 2 % davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno,
kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo
upoštevano.
4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. V primeru, da bi več ponudnikov oddalo
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enako najugodnejšo ponudbo, bodo le-ti nemudoma po
izteku roka za oddajo ponudb pozvani k dopolnitvi le teh.
V primeru, da se situacija ponovi, bo prodajalec z najugodnejšimi ponudniki opravil dodatna pogajanja o ceni.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje
fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati
nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno
zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom
varščine v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom
v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni
od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku
8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku,
je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se
plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži.
9. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo
za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati
naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je
ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna
oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne
osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo
na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna, pisarna št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na podlagi
povpraševanja, ki ga posredujejo na elektronski naslov:
obcina@postojna.si z navedbo zaporedne številke nepremičnine iz tega razpisa za katero želijo razpisno
dokumentacijo.
Podrobni podatki glede nepremičnin so na voljo
na naslovu prodajalca – na tel. 05/728-07-24 (kontaktna oseba: Bernarda Ugovšek Biščak). Termin ogleda
nepremičnin je mogoče dogovoriti na tel. 05/720-07-00
(Stanovanjska d.o.o Postojna).
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko
____« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski
pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali
pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljub
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ljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice morata biti označena naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je do vključno četrtka,
dne 28. 8. 2014 do 12. ure. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do tega roka in ure prispele na naslov
prodajalca. Nejavno odpiranje ponudb bo istega dne ob
14. uri, v prostorih prodajalca, izvedla komisija imenovana s strani prodajalca.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz
2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj
60 dni od oddaje ponudbe.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje
v roku 3 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 5 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani
ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno
pogodbo najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri ponudnika oziroma vročitvi sklepa o izboru najugodnejšega
ponudnika. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku in za to nima opravičljivih razlogov,
se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne. V primeru, da ponudnik
izkaže, da iz opravičljivega razloga pogodbe v roku 8 dni
po opravljeni izbiri ne more skleniti, lahko prodajalec rok
za sklenitev pogodbe podaljša še za 8 dni in začasno
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne
podpiše pogodbe niti v podaljšanjem roku, prodajalec
zadrži njegovo varščino.
6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena
oziroma lahko pooblaščena oseba s soglasjem župana
ustavi začeti postopek, in sicer najkasneje do sklenitve
kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob
morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo
ponudnikom.
Občina Postojna
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Javne dražbe
Ob-2943/14
Preklic
I. Prekliče se javna dražba za prodajo nepremičnine
– v naravi stanovanje na naslovu Koper, Belveder 2/a,
s koristno površino 241,98 m2, stoječe na parceli št. 33,
v k.o. Koper po izklicni ceni 362.882,00 EUR, razpisana na dan 10. 7. 2014 ob 13. uri, v prostorih Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev
trg 5, Koper.
Javna dražba je bila objavljena v Uradnem listu RS,
št. 45/14 z dne 20. 6. 2014, stran 1528, pod Ob-2773/14
in na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper z dne 20. 6. 2014.
Besedilo preklica javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Koper: www.jss-mok.si.
II. Ta preklic javne dražbe začne veljati takoj.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper
Št. 3528-149/2014-61

Ob-2950/14
Preklic

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja preklic javne dražbe za prodajo nepremičnine
K01, Mestne občine Ljubljana v stavbi Podhod pod Vilharjevo cesto v Ljubljani.
I. Prekliče se javna dražba za prodajo nepremičnine
– poslovnega prostora št. K01 v kleti objekta, v skupni
izmeri 104,30 m2 v stavbi Podhod pod Vilharjevo cesto
v Ljubljani, namenjen gostinski in storitveni dejavnosti,
razpisana na dan 15. 7. 2014, s pričetkom ob 11.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana.
Javna dražba je bila objavljena v Uradnem listu RS,
št. 45/14 z dne 20. 6. 2014, Ob-2811/14 pod točko 2.2
in na spletni strani Mestne občine Ljubljana dne 20. 6.
2014.
Besedilo preklica javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.Ljub
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
II. Ta preklic javne dražbe začne veljati takoj.
Mestna občina Ljubljana
Št. 352-1/2012

Ob-2905/14

Občina Šoštanj na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), 30. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13, 10/14), 7. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni
list Občine Šoštanj št. 14/08 – UPB2) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Šoštanj o sprejemu Načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šoštanj
(Uradni list Občine Šoštanj št. 8/13) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin (6 stanovanj)
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,
tel. 03/898-43-00, faks 03/898-43-33.

2. Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:
a) Garsonjera št. 3, neto tlorisna površina 29,3 m2,
I. nadstropje večstanovanjske hiše, naslov Kajuhova
cesta 3, Šoštanj, ID št. stavbe 536, stoječe na zemljišču
parc. št. 1036/3, k.o. 959-Šoštanj.
Izklicna cena je 21.400,00 EUR.
b) Stanovanje št. 22, neto tlorisna površina 59,1 m2,
pritličje večstanovanjske hiše, naslov Koroška
cesta 4, Šoštanj, ID št. stavbe 1, stoječe na zemljišču
parc. št. 1034/0, k.o. 959-Šoštanj.
Izklicna cena je 44.000,00 EUR.
c) Garsonjera št. 7, neto tlorisna površina 35,6 m2,
II. nadstropje večstanovanjske hiše, naslov Koroška
cesta 2, Šoštanj, ID št. stavbe 537, stoječe na zemljišču
parc. št. 1036/2, k.o. 959-Šoštanj.
Izklicna cena je 24.900,00 EUR.
d) Garsonjera št. 15, neto tlorisna površina 34,9 m2,
III. nadstropje večstanovanjske hiše, naslov Kajuhova
cesta 3, v Šoštanj, ID št. stavbe 536, stoječe na zemljišču parc. št. 1036/3, k.o. 959-Šoštanj.
Izklicna cena je 23.600,00 EUR.
e) Stanovanje št. 33, neto tlorisna površina 34,4 m2,
II. nadstropje stanovanjskega stolpiča, naslov Prešernov
trg 12, Šoštanj, ID št. stavbe 364, stoječe na zemljišču
parc. št. 1064/0, k.o. 959-Šoštanj.
Izklicna cena je 24.273,00 EUR.
f) Stanovanje št. 13, neto tlorisna površina 61.3 m2,
III. nadstropje večstanovanjske hiše, naslov Koroška
cesta 4, Šoštanj, ID št. stavbe 1, stoječe na zemljišču
parc. št. 1034/0, k.o. 959-Šoštanj.
Izklicna cena je 44.000,00 EUR.
3. Nepremičnine pod a), b), c), d), e) in f) so stanovanja v lasti Občine Šoštanj, ki so obremenjena z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas. Če
uspeli dražitelj ne bo najemnik, bo ta kot novi lastnik
vstopil v sklenjeno najemno razmerje in sprejel pravni
položaj najemodajalca. Upoštevati bo moral vse pravice
in obveznosti iz obstoječega najemnega razmerja z najemnikom posameznega stanovanja.
4. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred začetkom
javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi
in predložiti:
a) potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, ki jo dražijo,
b) podatke o osebnem oziroma transakcijskem računu za primer vrnitve varščine,
c) potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter izpisek
iz sodnega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni
list DURS (velja za pravne osebe in s.p.) – dokumenta
ne smeta biti starejša kot 30 dni,
d) fotokopijo osebnega dokumenta (velja za fizične
osebe),
e) davčno številko oziroma ID številko za DDV,
f) pisno overjeno pooblastilo za zastopanje, v primeru, da dražitelj za zastopanje na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo.
5. Vsak dražitelj mora do vključno ponedeljka, dne
21. julija 2014 plačati varščino v višini 10 % izklicne
cene nepremičnine, ki jo bo dražil, na enotni zakladniški
račun (EZR) Občine Šoštanj, št. SI56 0132 6010 0018
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560, odprt pri Banki Slovenije, s pripisom »za javno
dražbo stanovanj«. Plačana varščina se bo uspelemu
dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi
ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku osmih dni
po končani dražbi.
6. Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi skleniti pogodbo o prodaji nepremičnine in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati
tudi pripadajoči davek. V primeru, da uspeli dražitelj
v tem roku ne podpiše pogodbo o prodaji, je mogoče
podaljšanje tega roka le v posebej utemeljenih razlogih
in največ za 15 dni. Če ne pride do podaljšanja roka za
podpis pogodbe o prodaji ali če uspeli dražitelj pogodbe
ne podpiše v podaljšanjem roku, Občina Šoštanj njegovo varščino zadrži.
7. Kupnina za prodano nepremičnino se poravnana v roku petnajst dni od podpisa pogodbe z nakazilom kupnine na enotni zakladniški račun (EZR) Občine
Šoštanj, št. SI56 0132 6010 0018 560, odprt pri Banki
Slovenije. Plačilo celotne kupnine v roku petnajst dni
od podpisa pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe
o prodaji.
8. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva z izročitvijo overjenega zemljiškoknjižnega dovolila se opravi
po plačilu celotne kupnine.
9. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno« in se kasnejše reklamacije ne upoštevajo.
10. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija, imenovana s sklepom župana;
b) Dražba je ustna;
c) Kot dražitelj na dražbi ne more sodelovati cenitelj nepremičnin, član komisije in z naštetimi povezana
oseba po določilu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14);
č) Draži lahko tisti, ki je najmanj eno uro pred javno
dražbo predložil vsa zahtevana dokazila iz 4. točke te
objave;
d) Dražitelji lahko višajo ceno nepremičnine, navedene pod točko a), b), c), d), e) in f) za večkratnik
zneska 100,00 EUR;
e) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
podana višja ponudba;
f) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno
in je ta izklicana trikrat;
g) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat izkliče
najvišjo ponujeno ceno in noben dražitelj pred tretjim
izklicem ne zviša ponudbe;
h) Če je dražitelj samo eden, vodja dražbe trikrat
izkliče izklicno ceno in je nepremičnina prodana po tej
ceni;
i) Po trikrat izklicani ceni vodja dražbe ugotovi komu
in po kakšni ceni je bila nepremičnina prodana;
j) Dražba je neuspešna, če na njej ni bila dosežena
izklicna cena nepremičnine;
k) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni podpisan zapisnik o poteku javne
dražbe. Morebitne ugovore obravnava in o njih odloči
komisija takoj;
l) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14).
11. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje posamezne nepremičnine kadarkoli do sklenitve pogodbe
ustavi brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku.
Dražiteljem se vplačana varščina vrne brez obresti.
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12. Javna dražba bo izvedena v torek, dne 22. julija
2014 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
13. Vsa dodatna pojasnila in informacije glede javne dražbe lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri občinski upravi Občine Šoštanj, vsak delovni dan med
10. in 12. uro, na tel. 03/898-43-00. Ogled posamezne
nepremičnine in dokumentacije v zvezi s posamezno
nepremičnino je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Šoštanj
Št. 478-0054/2014

Ob-2906/14

Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trzin za leto 2014 (Uradni vestnik Občine Trzin, 7/2012,
5/2013 in 7/2014) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.
II. Opis predmeta prodaje: nepremičnini parc.
št. 1260/24, k.o. 1961- Trzin, ID znak: 1961-1260/24-0,
stavbno zemljišče, v izmeri 402 m² in parc. št. 1260/25,
k.o. 1961- Trzin, ID znak: 1961-1260/25-0, stavbno zemljišče, v izmeri 237 m². Nepremičnini se prodajata kot
celota.
Nepremičnini parc. št. 1260/24, k.o.1961-Trzin in
parc. št. 1260/25, k.o. 1961-Trzin sta v lasti Občine
Trzin in sta zemljišči, ki predstavljata približno polovico
gradbene parcele na območju OIC Trzin, ki je sicer v lasti druge osebe. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti
Občine Trzin navedeni nepremičnini ležita v območju CT
5/1 Brodišče, območje stavbnih zemljišč. Podrobnejša
namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti: IG-gospodarska cona. Na gradbeni parceli se lahko pridobi
gradbeno dovoljenje samo pod pogojem, če investitor
izkaže pravico graditi na celotni gradbeni parceli.
Pravno stanje nepremičnin: nepremičnini sta prosti
bremen.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogodba v pisni obliki.
IV. Izklicna cena in najnižji znesk njenega višanja
Izklicna cena: znaša 90.175,68 EUR (brez 22 %
DDV). Kupec plača tudi DDV.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno z najnižjim zneskom višanja 50,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od izstavitve
računa s strani prodajalca – Občine Trzin, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane
s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po
plačilu celotne kupnine (šteje se, da je kupnina plačna,
ko v celoti prispe na račun prodajalca), bo prodajalec
kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala v torek, dne 22. 7. 2014 ob 12. uri, v sejni
sobi, Občine Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin.
VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino v višini 9.017,56 EUR (10 % izklicne
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cene) na TRR Občine Trzin, št. 01386-0100001846,
odprt pri Banki Slovenije, sklic na 00 dd-mm-llll, s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini parc.
št. 1260/24 in 1260/25, k.o. 1961-Trzin«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina ne vrača.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Davek na dodano vrednost (22 % od najvišje
izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla in
stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in
vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa,
itd.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem
jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so
na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na
območju Republike Slovenije.
Dražitelji morajo najpozneje do 22. 7. 2014 do
10. ure predložiti naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– izpolnjen obrazec – prijava na dražbo,
– pravne osebe morajo predložiti odločbo o vpisu
oziroma izpisek iz registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, fizične osebe pa morajo priložiti obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list oziroma izpis iz Poslovnega
registra Slovenije pri AJPES, ki ne sme biti starejši od
30 dni ter izvirnik osebnega dokumenta na vpogled,
– potrdilo pristojnega organa (DURS) iz katerega
je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke
določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od dneva objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične
osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija
v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od
15 dni, šteto od dneva objave razpisa:
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali
s.p.
– da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja,
če je ponudnik fizična oseba;
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.) tujec mora
priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi
enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa),
– potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik
pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za
fizične osebe,
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– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne
dražbe,
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz
postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko
dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe.
O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi
ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek
32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14)).
5. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub
temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden
ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja
cena se izkliče trikrat. Če dražitelja ni, je javna dražba
neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more
odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka:
Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Trzin, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrne plačana
varščina brez obresti.
Pravila javne dražbe: javna dražba in sklenitev pogodbe se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13
in 10/14).
IX. Dodatne informacije o nepremičninah
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine, možnostjo ogleda, lahko pokličete na
tel. 01/564-45-44 Polono Gorše Prusnik, in sicer v času
uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 21. 7. 2014.
Vzorec prodajne pogodbe, izjava ter obrazec prijave na dražbo so dražiteljem na voljo na spletni strani
Občine Trzin http://www.trzin.si/.
Občina Trzin
Ob-2915/14
Pošta Slovenije d. o. o. objavlja na podlagi 28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte Slovenije d.o.o. in
Navodila za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno
glasilo Pošte Slovenije, št. 2/07)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Zreče,
Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za izklicno ceno
75.000 EUR.
2. Stanovanje Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 65,40 m2, za izklicno ceno 17.000 EUR. Stanovanje
je zasedeno.
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3. Poslovni prostor Tabor, v izmeri 52,31 m2, za izklicno ceno 72.310 EUR.
Predkupno pravico ima najemnik poslovnih prostorov Občina Tabor. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup poslovnih prostorov po
vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti
v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice
v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene
pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
4. Poslovni prostor Lesično, v izmeri 36,00 m2, za
izklicno ceno 26.149 EUR.
5. Poslovni prostori Solčava, v izmeri 36,67 m2, za
izklicno ceno 25.000 EUR.
6. Poslovni prostori Pristava pri Mestinju, v izmeri 143,35 m2, za izklicno ceno 49.109 EUR.
7. Poslovni prostori Materija, v izmeri 43,50 m2, za
izklicno ceno 71.726 EUR.
8. Solastni del zemljišča Zg. Gorje (1/2 parcele
št. 4/6, skupna izmera 837 m2), v izmeri 418,50 m2, za
izklicno ceno 27.500 EUR.
Predkupno pravico imata solastnika zemljišča Občina Gorje, Zg. Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje (solastnik
do 1/6) in Krajevna skupnost Gorje, 4247 Zgornje Gorje (solastnik do 1/3). Prodajalec je dolžan imetnikoma predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po
vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morata upravičenca izjasniti
v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupnih pravic
v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene
pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
9. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Jesenice – center, Cesta Maršala Tita 17, v izmeri 537,36 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno
ceno 389.631 EUR.
10. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Brezje,
Brezje 80 c, 4243 Brezje, v izmeri 59,10 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem, za izklicno ceno 45.000 EUR.
11. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik,
Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,80 m2, s pripadajočim
deležem na zemljišču, za izklicno ceno 50.000 EUR.
12. Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana, Tržaška
cesta 68 a (prvo, drugo in tretje nadstropje), v izmeri 758,64 m2, za izklicno ceno 708.000 EUR. Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje.
13. Stanovanje Draga, v izmeri 23,10 m2, za izklicno
ceno 10.000 EUR.
14. Bivši poslovni prostori pošte Orehova vas, Orehova cesta 26, v izmeri 41,13 m2, za izklicno ceno
30.000 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta AMD Orehova vas. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup poslovnih prostorov po vrednosti, ki
jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni.
V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne
uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
15. Garaža pošta 2112 Maribor, v izmeri 14,90 m2,
za izklicno ceno 8.200 EUR.
16. Poslovni prostor Poljčane, v izmeri 111,93 m2,
za izklicno ceno 72.000 EUR.
17. Stanovanje Ormož, v izmeri 43,16 m2, za izklicno ceno 30.400 EUR.
18. Stanovanje Poljčane, v izmeri 49,90 m2, za izklicno ceno 19.000 EUR.
19. Poslovni prostor Hodoš, v izmeri 117,05 m2, za
izklicno ceno 137.554 EUR.
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20. Poslovni prostor Col, v izmeri 71,08 m2, za izklicno ceno 42.455 EUR.
21. Poslovni prostor Kostanjevica na Krasu, v izmeri 41 m2, za izklicno ceno 31.857 EUR.
22. Poslovni prostor Adlešiči, v izmeri 51,40 m2, za
izklicno ceno 19.900 EUR.
23. Poslovni prostor Boštanj, v izmeri 129,20 m2, za
izklicno ceno 140.529 EUR.
24. Poslovni prostor Stari trg ob Kolpi, v izmeri 60,46 m2, za izklicno ceno 44.010 EUR.
25. Poslovni prostor Pišece, v izmeri 41,81 m2, za
izklicno ceno 29.185 EUR.
26. Poslovni prostori bivše pošte Stopiče, Stopiče
3a, v izmeri 57,49 m2, za izklicno ceno 30.600 EUR.
Pravila javne dražbe
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije d.o.o.,
v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v ponedeljek, 14. julija 2014, ob 12. uri;
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe.
Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200 EUR,
če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti
20.000 EUR, oziroma 500 EUR v primeru, ko je izklicna
cena višja od 20.000 EUR;
– dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na TRR
Pošte Slovenije d.o.o. št. 90672-0000040025, pri Poštni
banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo o plačilu varščine;
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti
nižja od izklicne vrednosti;
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji
in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet
javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni
dokument;
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave
dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe;
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje
v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, pa se
varščina brez obresti vrne v 10 dneh po končani dražbi.
V primeru uveljavljanja predkupne pravice pri nepremičninah pod številko 3, 8 in 14 se vrne varščina uspelemu
dražitelju brez obresti, v roku 10 dni od prejema obvestila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 10 dni
po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne
pravice.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo
v 30 dneh po zaključku dražbe, razen v primeru nepremičnin iz zaporedne številke 3, 8 in 14, za katero se
mora pogodba skleniti v 30 dneh po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice.
Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni
po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se
šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino.
Dodatne informacije in dogovori za ogled nepremičnin so možni:
– za nepremičnini pod številko 1 do 6, na
tel. 03/424-36-21, Gabriela Svete,
– za
nepremičnino
pod
številko
7, na
tel. 05/666-66-23, Darja Janežič,
– za nepremičnine pod številko 8 do 10, na
tel. 04/252-46-51, Katja Celec,
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– za nepremičnine pod številko 11 do 13, na
tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek,
– za nepremičnine pod številko 14 do 18, na
tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc,
– za nepremičnino pod številko 19, na
tel. 02/537-96-04, Jože Recek,
– za nepremičnini pod številko 20 in 21, na
tel. 05/666-66-23, Darja Janežič,
– za nepremičnine pod številko 22 do 26, na
tel. 07/371-86-40, Ivanka Lapuh.
Pošta Slovenije d. o. o., Maribor
Ob-2939/14
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2,
1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13
– ZDU-1G), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), Letnega načrta pridobitve
in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
(Uradni list RS, št. 111/13) in sklepa 24. redne seje
Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 5. 6.
2014, objavlja
drugo javno dražbo
za prodajo stanovanja
v lasti Občine Šmartno pri Litiji
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe
Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova
ulica 2, Šmartno pri Litiji, mat. številka: 1779737000,
identifikacijska številka za DDV: SI 99744686.
Organizator javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji.
2. Predmet javne dražbe in izhodiščna cena:
2.1. Predmet javne dražbe je stanovanje št. 3 v drugem nizu v pritličju/mansardi večstanovanjske stavbe
Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 40,1 m2 s pripadajočo teraso, parc. št. 624/15, k. o.
1847 – Šmartno (ID 1847 – 1378 – 3).
2.2. Stanovanje, ki je predmet javne dražbe, je
zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo za neprofitno stanovanje za nedoločen
čas, št. 361-1/2011-15, z dne 27. 9. 2011. Najemnik
ima pod istimi pogoji predkupno pravico. V primeru, da
uspeli dražitelj ni najemnik stanovanja, nanj preidejo vse
pravice in obveznosti po najemni pogodbi za neprofitno
stanovanje, št. 361-1/2011-15, z dne 27. 9. 2011. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za
stanovanje, ki je predmet javne dražbe je vzpostavljena.
2.3. Izklicna cena za stanovanje:
Izklicna cena za stanovanje je 39.763,00 EUR, najnižji znesek višanje je 1.000,00 EUR.
2.4. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva,
vključno z davkom na dodano vrednost in eventualnimi
drugimi pristojbinami in dajatvami, nosijo kupci.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.
3.4. Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
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šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Občina Šmartno pri Litiji pravico zadržati vplačano
varščino.
3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi
v skladu z določili prodajne pogodbe.
3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na TRR občine, št.: 0139401 00000 193,
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe,
v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo
vršila dne 21. 7. 2014, na sedežu Občine Šmartno pri
Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji ob 10. uri.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne
dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te objave.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
6.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o njenem
plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi
pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži izpis iz poslovnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik.
6.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine)
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki
je overjena.
6.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne
in pravočasne prijave.
7. Varščina:
7.1 Ponudniki morajo najkasneje do 18. 7. 2014 do
12. ure vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene za
stanovanje, ki je predmet javne dražbe na TRR občine,
št.: 0139401 00000 193, z navedbo »plačilo varščine –
javna dražba za stanovanje«.
7.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na
javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku
10 dni po zaključku javne dražbe.
7.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
8. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o predmetu javne dražbe dobijo interesenti na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji: kontaktna oseba:
Jurij Klepec, tel. 01/896-28-02. Ogled nepremičnine in
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ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen
po predhodnem dogovoru.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
9.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
9.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno.
9.3 Kupec nosi stroške plačila davka na dodano
vrednost in stroške povezane z zemljiškoknjižnim urejanjem in z vknjižbo lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist.
9.4 Javna dražba za nepremičnino je končana,
ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
9.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
9.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je
vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu
RS – Razglasni del in na spletni strani Občine Šmartno
pri Litiji: www.smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
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Razpisi delovnih mest
Št. 1201-1/14

Ob-2921/14

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ŽUDE,
Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93,
45/94 – Odi. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP), petega odstavka 11.d člena Zakona
o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96, 110/02 –
ZGO-1, 79/06,112/06 – Skl. US, 33/07 – Odl. US, 19/14)
in prvega odstavka 12. člena Sklepa o organizaciji in
delu javnega zavoda Kobilama Lipica (Uradni list RS,
št. 1/08) Kobilama Lipica objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Kobilama Lipica.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– najmanj visokošolsko izobrazbo druge bolonjske
stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe,
– višjo raven znanja tujega jezika,
– najmanj pet let vodstvenih delovnih izkušenj,
– nekaznovanost in ni v kazenskem postopku.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe
-osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe
v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je
6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz
svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih štirih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja pridobljene izobrazbe s potrdilom o zahtevani izobrazbi, iz katerega morajo
biti razvidni vrsta študijskega programa, smer izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno s potrdilom o opravljenem znanju
tujega jezika na višji ravni;
– izjavo o izpolnjevanju pogojev vodstvenih delovnih izkušenj v zahtevanem trajanju ter opis delovnih
izkušenj z navedbo delodajalca oziroma druge fizične
ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo,
datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela).
Vlada Republike Slovenije bo izbranega kandidata,
po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje štirih
let. Izbrani kandidat bo sklenili pogodbo o zaposlitvi za
določen čas, za čas trajanja mandata, s predsednikom
sveta javnega zavoda Kobilama Lipica.

Izbrani kandidat bo hkrati opravljal funkcijo direktorja družbe Lipica turizem d.o.o. Za vodenje poslovanja
družbe Lipica turizem d.o.o. bo z izbranim kandidatom
sklenjena posebna pogodba o opravljanju funkcije poslovodenja.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
tridesetih dni po izdaji odločbe Vlade RS o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis – direktor – Kobilama
Lipica« do vključno 1. 9. 2014 na naslov: Kobilama Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je mag. Nataša Kofol,
tel. 05/739-16-44.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Kobilama Lipica
Ob-2924/14
Svet zavoda Glasbene šole Brežice, Cesta prvih
borcev 5, 8250 Brežice, na podlagi sklepa sveta zavoda
Glasbene šole Brežice, z dne 20. 6. 2014, objavljamo
razpis za delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOVFI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2014.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (overjene kopije dokazila o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in
izobraževanju, potrdilo pristojnega okrajnega sodišča,
da ni v kazenskem postopku – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme
biti starejše od 30 dni) pošljite najkasneje v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbena šola
Brežice, Cesta prvih borcev 5, 8250 Brežice, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda in življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Brežice
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Druge objave
Ob-2916/14
Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 24SUB-OB14
Nepovratne finančne spodbude občanom
za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije
in večje energijske učinkovitosti
stanovanjskih stavb
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 24SUB-OB14 Nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti stano
vanjskih stavb (Uradni list RS, št. 15/14 in 35/14), zaključen, ker so zaprošene nepovratne finančne spodbude
vlagateljev že presegle vsa razpisana sredstva.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2917/14
Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 25SUB-OB14
Nepovratne finančne spodbude občanom
za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije
in večje energijske učinkovitosti
večstanovanjskih stavb
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 25SUB-OB14 Nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti večstano
vanjskih stavb (Uradni list RS, št. 15/14 in 38/14), zaključen, ker so zaprošene nepovratne finančne spodbude
vlagateljev že presegle vsa razpisana sredstva.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2952/14
Popravek
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja popravek javnega zbiranja ponudb za oddajo
paviljona gostinskega vrta – Špica zaradi podaljšanja
roka objave.
I. Javno zbiranje ponudb za oddajo paviljona gostinskega vrta – Špica je bilo objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 41/14 z dne 6. 6. 2014, Ob-2663/14.
II. Rok za oddajo ponudb se podaljša do vključno
dne 19. 7. 2014.
III. V IV. točki javnega zbiranja ponudb se doda novi
pogoj najema:
Najemna pogodba se lahko v nebistvenih sestavinah spremeni s soglasjem stranke oziroma najemnika.
IV. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek,
22. 7. 2014 ob 13. uri, na naslovu: Adamič – Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401.
V. Vsi ostali pogoji javnega zbiranja ponudb ostanejo nespremenjeni.
Mestna občina Ljubljana
Št. 466-139/2005

Ob-2942/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo
in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub

ljana (v nadaljevanju: upravljavec), na podlagi 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13
in 10/14) objavlja
drugo javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin
Predmet prodaje:
1) Nepremičnina parc. št. 1729/6, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/8, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc.
št. 1729/9, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/10, k.o.
1991 – Vrzdenec, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
2) Nepremičnina parc. št. 788/2, 788/9 in 807/101,
vse k.o. 1961 – Trzin, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Izklicna cena:
1) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 1729/6,
k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/8, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/9, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc.
št. 1729/10, k.o. 1991 – Vrzdenec, znaša 4.165,00 EUR.
2) Izklicna cena za nepremičnino parc.
št. 788/2, 788/9 in 807/101, vse k.o. 1961 – Trzin, znaša 73.525,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, ki ga
bo Direkcija RS za ceste izstavila po podpisu pogodbe
s strani obeh pogodbenih strank, in sicer na račun številka 01100-6300109972, s sklicno številko, navedeno
na računu. Plačilo kupnine v roku 30 dni je bistvena
sestavina pogodbe.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, kar znaša:
1) Za nepremičnino parc. št. 1729/6, k.o. 1991 –
Vrzdenec, parc. št. 1729/8, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc.
št. 1729/9, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/10, k.o.
1991 – Vrzdenec, v višini 416,50 EUR.
2) Za nepremičnino parc. št. 788/2, 788/9 in
807/101, vse k.o. 1961 – Trzin, v višini 7.352,50 UR.
Varščino morajo ponudniki plačati na račun št.:
01100-6300109972 in s sklicno številko: 18 2431
796800.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez
obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku
javnega zbiranja ponudb.
Dokumentacija in ogled nepremičnine: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o nepremičnini,
ki je predmet javnega zbiranja ponudb, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direkciji Republike Slovenije za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem dogovoru na
tel. 01/478-80-18. Ogled nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je mogoč po predhodnem
dogovoru na tel. 01/478-80-18.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma
naslov ponudnika;
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup, ki ne sme
biti nižja od izklicne cene;
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– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdilo o državljanstvu države članice EU za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki
ne sme biti starejši od 30 dni;
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo
pravno ali fizično osebo;
– originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo
številke računa za primer vračila varščine;
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska
številka ponudnika.
Drugi pogoji:
– izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost;
– davke (davek na promet nepremičnin oziroma
davek na dodano vrednost), stroške vknjižbe lastninske
pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača kupec;
– nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– ponudba za nepremičnino parc. št. 1729/6, k.o.
1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/8, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/9, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc.
št. 1729/10, k.o. 1991 – Vrzdenec je veljavna samo, če
je podana za vse nepremičnine skupaj;
– ponudba za nepremičnino parc. št. 788/2, 788/9
in 807/101, vse k.o. 1961 – Trzin je veljavna samo, če
je podana za vse nepremičnine skupaj;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po opravljeni izbiri skleniti z upravljavcem kupoprodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev
pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino.
Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena –
najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
Rok za predložitev ponudb:
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba
21/I) najkasneje dne 21. 7. 2014 do 9. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na naslov naročnika: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole-Skubic,
Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo
najkasneje do 21. 7. 2014 do 9. ure vročene upravljavcu
v zaprti ovojnici s pripisom:
1) Ponudba za parc. št. 1729/6, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/8, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc.
št. 1729/9, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/10, k.o.
1991 – Vrzdenec: »Javno zbiranje ponudb za nakup
nepremičnine – številka zadeve 47805-9/2013 – Ne
odpiraj!«.
2) Ponudba za parc. št. 788/2, 788/9 in 807/101,
vse k.o. 1961 – Trzin: »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine – številka zadeve 466-139/2005 – Ne
odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse zahtevane pogoje in bo v njih ponujena cena enaka
ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih
ponudb ali nepravilno označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike.
Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja
ponudb pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudb. Direkcija RS za ceste lahko po prejemu
ponudb s ponudniki izvede dodatna pogajanja.
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Čas in kraj odpiranja ponudb:
1) Javno odpiranje ponudb za parc. št. 1729/6,
k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/8, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc. št. 1729/9, k.o. 1991 – Vrzdenec, parc.
št. 1729/10, k.o. 1991 – Vrzdenec, bo dne 21. 7. 2014,
ob 11. uri.
2) Javno odpiranje ponudb za parc. št. 788/2, 788/9
in 807/101, vse k.o. 1961 – Trzin, bo dne 21. 7. 2014,
ob 11.30.
Javno odpiranje ponudb bo na naslovu Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki niso
zakoniti zastopniki pravne osebe in bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb ter ji predložiti
na vpogled osebni dokument s fotografijo.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni
dokument s fotografijo.
V primeru več najugodnejših ponudb bo Direkcija
RS za ceste po svoji presoji, bodisi pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali pa bo
z najugodnejšimi ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
Ta objava ne zavezuje upravljavca, da z najboljšim
ali katerim koli ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka
prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, upravljavec pa je dolžan
vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od izdaje sklepa
o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Direkcija RS za ceste
Št. 47802-01/2014

Ob-2923/14

Občina Sveta Ana na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 2. točke 6. člena
Statuta Občine Sveta Ana (39/10, 107/10) ter Programa
nakupa in prodaje stvarnega premoženja občine v letu
2014, ki ga je sprejel občinski svet na svoji 14. redni seji
dne 6. 11. 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah, tel. 02/729-58-80, faks 02/729-58-85,
e-pošta: obcina@sv-ana.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina v lasti Občine Sveta Ana: nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 497/9, pripisano pri vl. št. 335, k. o. Žice, v izmeri 6149 m2.
Predmetna nepremičnina predstavlja območje poslovne cone v Žicah, ki je na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 29/04, 70/08, 50/10) opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za gospodarske dejavnosti. Širše območje je nepozidano stavbno
zemljišče, v območju je kompostarna in na severnem
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robu mehanična delavnica. Območje je v poplavnem
območju potoka Velke in Lehnerjevega potoka, sicer
v območju ni zavarovanih ali varstvenih območij. V območju ni gospodarske javne infrastrukture.
V predmetnem območju je po veljavnih prostorskih aktih predvidena gradnja nestanovanjskih stavb
za potrebe obrtnih, skladiščnih, poslovnih dejavnosti
z integriranimi sončnimi elektrarnami (streha, fasada)
za proizvodnjo električne energije.
Izklicna cena nepremičnine znaša 18,30 €/m2 in
vsebuje ceno zemljišča 15,00 €/m2 in 22 % DDV v znesku 3,30 €/m2, ki ga plača kupec.
Skupna izklicna cena nepremičnine je 112.526,70 €
in ne vsebuje drugih stroškov, navedenih v nadaljevanju
razpisa, ki jih plača kupec.
Komunalni prispevek ni zajet v ceni in se odmeri
v postopku odmere komunalnega prispevka, začetim na
zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba:
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak
ne bo upoštevano.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in
v roku podajo pravilno ponudbo.
3. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati
varščino (kavcijo) v višini 10 % izklicne cene za nepremičnine na transakcijski račun Občine Sveta Ana:
01100-0100018188, odprt pri Banki Slovenije, obvezni
sklic na številko: 00 722100.
Ponudniki morajo plačati varščino do zaključka
postopka zbiranja ponudb. Ponudniku, ki na razpisu
ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 60 dneh
od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec
ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec
pa zadrži vplačano varščino.
V. Drugi pogoji:
Za nepremičnino si Občina Sveta Ana obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe
izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem
območju je potrebno upoštevati smernice in projektne
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
ki so del veljavnega prostorsko – izvedbenega akta.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, mora ponudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske dejavnosti, ki mora vsebovati razvojni program gospodarske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, zaposlitvene
možnosti, z navedbo števila delovnih mest in predviden
čas realizacije razvojnega projekta.
Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku
dveh let od sklenitve pogodbe na predmetni nepremičnini pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost,
v skladu z namensko rabo zemljišča, parc. št. 497/9, k.o.
Žice in opredeljeno namensko rabo tega zemljišča na
dan razpisa, kot je opisano v točki II.
Kolikor se pričetek gradnje objektov za gospodarsko dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo
pričel v roku dveh let od sklenitve pogodbe, pogodba za
prodajo zemljišča parc. št. 497/9 velja za razdrto.
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VI. Ponudba
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega
je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna
izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudba odda po pooblaščencu, je
potrebno priložiti pismeno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo
vsebino:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga
št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Kopijo matične in davčne številke.
– Razvojni program gospodarske dejavnosti.
– Dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali
potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra).
– Pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se
ponudba poda po pooblaščencu;
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne
osebe.
– Dokazilo o plačani varščini v višini 10 % izklicne
cene in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe
s svojo ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici v roku do 21. 7. 2014 do 12. ure, na
naslov občine, z oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«, ne glede na datum poštnega žiga.
Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
d) Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse
sestavine iz VI. točke javnega razpisa.
e) Odpiranje ponudb bo 21. 7. 2014 ob 13. uri,
v prostorih sejne sobe Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17,
2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah. Odpiranje ponudb
je javno. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom
imenovana komisija.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
f) Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).
g) Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom, vendar največ dva meseca od dneva odpiranja ponudb.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Merilo za
izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena
cena.
2. V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup
gradbene parcele oziroma zemljišča ponudijo isto ceno,
lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna pogajanja
ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo,
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pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
3. Občina Sveta Ana si pridržuje pravico, da kot
najugodnejšega ponudnika izbere tistega ponudnika, ki
bo predložil program razvoja gospodarske dejavnosti,
ki bo predvideval razvojne možnosti, katere bo Občina
Sveta Ana smatrala kot najprimernejše glede predvidene dejavnosti, zaposlitvenih možnosti in časa realizacije
projekta.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb oziroma izvedbe dodatnih pogajanja ali
novega odpiranja ponudb v primeru, da bodo na razpis
prispele enakovredne najugodnejše ponudbe.
5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim
ponudnikom je izključena. Župan Občine Sveta Ana
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to
navedel razloge.
Občina Sveta Ana si pridržuje pravico, da ne izbere
nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema
sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od
sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist
Občine Sveta Ana.
3. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 60 dneh
od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec
ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec
pa zadrži vplačano varščino.
4. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe,
stroške notarskih storitev, stroške geodetske odmere in
stroške objave javnega razpisa plača kupec nepremičnine. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini
z vpisom le-te v zemljiško knjigo, ki ga po plačilu celotne
kupnine opravi Občina Sveta Ana.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov
Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah, ali oddajo v glavni pisarni Občine Sveta
Ana do 21. 7. 2014 do 12. ure. Na zaprti ovojnici mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne odpiraj
– Ponudba za nakup nepremičnin«,
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek
(naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Sveta Ana prispele po
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Občina Sveta Ana si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sveta Ana, pri Ireni Golob, tel. 02/729-5884.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Sveta Ana:
http://www.sv-ana.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko
prevzamejo v glavni pisarni Občine Sveta Ana.
Občina Sveta Ana
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Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 42/12), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in Letnega načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto
2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca oziroma organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, tel. 02/669-06-50, faks: 02/669-06-54,
e-mail: obcina@ruse.si.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
A) Stavbna zemljišča
A1) Parc. št. 1393/2, v izmeri 7.602 m2, k.o. Ruše.
Izhodiščna cena: 136.836,00 EUR brez DDV
(18 EUR/m2).
Nepremičnina se nahaja na območju stavbnih zemljišč oziroma v območju centralnih dejavnosti, v enoti
urejanja prostora RU73. V območju so dopustne gradnje
objektov v skladu z namensko rabo, pri čemer lahko
80 % BTP objektov zasedejo dejavnosti gostinstva. Možna je tudi priprava občinskega prostorskega načrta.
V tem primeru ne velja določilo o BTP.
A2) Parc. št. 361/1, v izmeri 3.361 m2, k.o. Bistrica
pri Rušah.
Izhodiščna cena: 43.693,00 EUR brez DDV
(13 EUR/m2).
Nepremičnina se nahaja v centralnem območju.
Območje ni primerno za stanovanjsko gradnjo. Nepremičnina je primerna za mirne poslovne dejavnosti, saj
se nahaja v bližini stanovanjskih objektov. Parcela potrebuje stalen dovoz, zato je smiseln sočasen nakup
parcel iz točke A4.
A3) Parc. št. 361/3, 361/5, 361/6, v izmeri 753 m2,
k.o. Bistrica pri Rušah.
Izhodiščna cena: 11.295,00 EUR brez DDV
(15 EUR/m2).
Nepremičnine se nahajajo v centralnem območju.
Območje ni primerno za stanovanjsko gradnjo. Nepremičnine so primerne za mirne poslovne dejavnosti, saj
se nahajajo v bližini stanovanjskih objektov. Smiseln je
sočasen nakup parcel iz točke A2.
A4) Parc. št. 42/6, 42/11, v izmeri 1.182 m2, k.o.
Ruše.
Izhodiščna cena: 20.094,00 EUR brez DDV
(17 EUR/m2).
Nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč, v območju proizvodnih dejavnosti. Nepremičnini
sta primerni za mirne poslovne dejavnosti, saj se v bližini
nahajajo obstoječi stanovanjski objekti.
A5) Parc. št. 420/7, v izmeri 1.752 m2, k.o. Ruše.
Izhodiščna cena: 64.824,00 EUR brez DDV
(37 EUR/m2).
Nepremičnina se nahaja osrednjem območju centralnih dejavnosti, v enoti urejanja prostora RU39. Gradnja je možna samo pod pogojem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za celotno enoto
urejanja prostora oziroma za del enote. V tem primeru je potrebno pripraviti ustrezne strokovne podlage
za celotno območje predvidenega OPPN in sočasno
z delom OPPN sprejeti za celotno območje tudi rešitev
omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture
ter izdelati program opremljanja zemljišča, ki bo podlaga za izračun stroškov komunalnega opremljanja tudi
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za vsak posamezni OPPN. 60 % BTP lahko zasedajo
dejavnosti skupin, O (dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti),P (znotraj te
85.1: predšolska vzgoja), Q (87: socialno varstvo z nastanitvijo), R (90: kulturne in razvedrilne dejavnosti), če
so dopustne po prilogi 4. Za delež površin, namenjenih
bivanju, ni omejitev. Dopustna je tudi gradnja stanovanj
(ni omejitev pri BTP).
A6) Parc. št. 420/12, 420/13, v izmeri 3.758 m2,
k.o. Ruše.
Izhodiščna cena: 161.110,00 EUR brez DDV (42
oziroma 44 EUR/m2).
Nepremičnini se nahajata v osrednjem območju
centralnih dejavnosti, v enoti urejanja prostora RU39.
Zanje veljajo enaki pogoji kot pri parceli v točki A5.
A7) Parc. št. 1542, 1543, v izmeri 1.410 m2, k.o.
Ruše.
Izhodiščna cena: 23.970,00 EUR brez DDV
(17 EUR/m2).
Nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč, območju namenjenemu turizmu. Primerni sta za
gradnjo objektov, namenjenih turizmu. Gradnja je možna samo pod pogojem priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za celotno enoto urejanja prostora
oziroma samo za del enote. V tem primeru je potrebno
pripraviti ustrezne strokovne podlage za celotno območje predvidenega OPPN in sočasno z delom OPPN sprejeti za celotno območje tudi rešitev omrežja prometne
in gospodarske javne infrastrukture ter izdelati program
opremljanja zemljišča, ki bo podlaga za izračun stroškov
komunalnega opremljanja tudi za vsak posamezni OPPN.
Največji delež BPT objektov lahko zasedajo dejavnosti
gostinstva po standardni klasifikaciji dejavnosti.
V izhodiščno vrednost nepremičnin komunalni prispevek in 22 % DDV nista vključena.
B) Stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem in
pripadajočim zemljiščem – parc. št. *36/1, 566/1, 566/2,
566/3, 567, v izmeri 5.716 m2, k.o. Lobnica. Izhodiščna
cena: 34.700,00 EUR brez DDV.
Nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih in
v manjšem delu kmetijskih zemljišč, na površini razpršene poselitve.
V izhodiščno vrednost nepremičnine davek ni vključen.
C) Stanovanjska hiša s pomožnim objektom in pripadajočim zemljiščem – parc. št. 973 in 974, k.o. Ruše.
Zemljišče je obremenjeno s služnostjo dostopa. Izhodiščna cena: 130.000,00 EUR.
Hiša se nahaja v naselju stanovanjskih hiš, v bližini Osnovne šole Janko Glazer Ruše. Hiša je etažnosti K+P+M. V pritličju se nahaja opremljena kuhinja
s shrambo, velika dnevna soba z jedilnico, 3 spalnice,
kopalnica in sanitarije. V pritličju se nahajajo 4 sobe
in sanitarije. Hiša je bila zgrajena leta 1930 ter leta
2005/2006 popolnoma obnovljena.
V izhodiščno vrednost nepremičnin davek ni vključen.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec
ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje. Prodajalec ne prevzema odgovornosti glede
geološke stabilnosti tal.
3.2 Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja
ponudb plačati varščino v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun Občine Ruše: 01308-0100008966, odprt
pri UJP Slovenska Bistrica. Ponudniku, ki na razpisu
ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
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3.3 Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo
pravilne ponudbe.
3.4 Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter sedež
pravne osebe);
– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe
(pod oznako A z navedbo zaporedne številke oziroma
pod oznako B oziroma pod oznako C);
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti
nižja od izhodiščne;
– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje
z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
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 transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
3.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe,
ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se
varščina ne vrne.
3.6 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb,
bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba tudi v roku, določenim za dopolnitev ne
bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.
3.7 Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh
razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki
bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
3.8 Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
3.9 Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
3.10 Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
3.11 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma
javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je
dokončna.
3.12 Občina Ruše lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana
varščina.
3.13 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom, je izključena.
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3.14 Pri nakupu nepremičnine pod oznako B) ima
najemnik stanovanja v hiši, pod enakimi pogoji, prednostno pravico.
3.15 Kupec nepremičnine pod oznako B), ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
4. Drugi pogoji:
Prodajalec si na nepremičninah pod oznako A)
izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe
gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in omrežij
javne komunalne infrastrukture ter služnost dostopa do
komunalne infrastrukture. Omejitve se na osnovi služnostne pogodbe vpišejo v zemljiško knjigo.
5. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku
ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca
in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe
o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške notarskih storitev
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe:
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina
Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, z oznako »Ponudba za
nakup nepremičnine – 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 29. 8. 2014
do 11. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 8. 2014
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ruše (klet). Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma overjenim pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi s prostorsko rabo zemljišč
(pod oznako od A1 do A7) lahko interesenti dobijo pri
Višji svetovalki Barbari Ferlic, tel. 02/669-06-43 ter
v zvezi s prodajo stanovanjskih objektov (pod oznako
B in C) in prodajnimi pogoji pri Višji svetovalki Tanji
Kocjan, tel. 02/669-06-57, 031/661-421, v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem
dogovoru.
Občina Ruše
Št. 3528-14/2014
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Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ki jo zastopa župan Marjan Poljšak, na podlagi
28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12 in 47/13 – ZDU-1-G) in drugega odstavka 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov namenjenih
izvajanju programov posebnih skupin prebivalstva
v najem za izboljšanja kakovosti življenja občanov
ter izvajanje učinkovitega sistema
vseživljenjskega učenja
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb in najemodajalca: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
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2. Predmet oddaje v najem in namembnost:
V najem se oddajajo poslovni prostori skupne površine 388,06 m2, ki se nahajajo v Centru za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina, na naslovu Stritarjeva ulica 1a,
Ajdovščina, ki stoji na parc. št. 593/3 in parc. št. 593/4,
obe k.o. Ajdovščina, pri čemer površina posameznih
prostorov znaša:
– 0.05 shramba 6,17 m2,
– 0.07 dvorana 89,34 m2,
– 0.08 večnamenski prostor 25,91 m2,
– 1.03 učilnica 38,28 m2,
– 1.04 učilnica 34,26 m2,
– 1,05 učilnica 18,55 m2,
– 1,06 učilnica 20,12 m2,
– M.03 pisarna 19,56 m2,
– M.04 pisarna 19,49 m2,
– M.05 pisarna 20,70 m2,
– M.06 atelje 62,44 m2,
– M.07 shramba 10,16 m2,
– M.08 shramba 9,23 m2,
– M.09 shramba 13,85 m2.
Prostori se oddajajo v najem za izvajanje točno določene dejavnosti v skladu s Strategijo gospodarskega
razvoja Občine Ajdovščina, ki je izvajanje podpornih
programov za posebno skupino starejše populacije prebivalstva, s ciljem vseživljenjskega učenja in izboljšanja
kakovosti bivanja starejših občanov.
3. Pogoji najema
Prostori se oddajajo kot celota, oddaja posameznega prostora ni mogoča.
Prostori se oddajajo neopremljeni.
Prostori se oddajajo v najem za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.
Odpovedni rok je 3 mesece.
4. Način obračunavanja in rok plačila najemnine
Najemnina se plačuje mesečno.
Najemnik je dolžan najemnino poravnati v roku
15 dni od prejema računa, ki ga bo najemodajalec izstavljal do 10. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, na
podračun Občine Ajdovščina.
Plačilo najemnine v navedenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
Poleg najemnine je najemnik dolžan poravnavati
tudi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja
ter stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
oziroma davka na nepremičnine in druge javne dajatve,
ter stroške zavarovanja.
V primeru zamude pri plačilu najemnine bo najemodajalec zaračunal zakonite zamudne obresti.
5. Ocenjena vrednost mesečne najemnine:
1.695,36 EUR.
6. Pogoji za udeležbo na javnem zbiranju ponudb:
– na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo neprofitne organizacije, ki imajo sedež na območju Občine Ajdovščina ter so na dan objave javnega zbiranja
ponudb registrirane in izvajajo programe najmanj eno
leto;
– plačilo varščine v višini 200,00 EUR na račun:
SI56 0120 1010 0014 597, sklic SI00 201000-194110;
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– Višina ponujene najemnine (s kriterijem se zasleduje gospodarnost oddaje poslovnega prostora ter
vračilo investicije) – 20 točk;
– Število let delovanja ponudnika (s kriterijem se
zasleduje resnost ponudnika z vidika trajnega delovanja
in zagotavljanja izvajanja programov) – 10 točk;
– Višina letnega prometa ponudnika v letu 2013 (s
kriterijem se zasleduje ekonomsko moč ponudnika z namenom trajnostnega izvajanja programov) – 15 točk;
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– Višina prihodkov iz naslova zbranih članarin v letu
2013 (s kriterijem se zasleduje množičnost potencialnih
uporabnikov prostorov ter finančno neodvisnost ponudnika od drugih javnih virov namenjenih financiranju
programov) – 15 točk;
– Število uporabnikov programov v letu 2013 (s
kriterijem se zasleduje množičnost uporabe ponujenih
oziroma predvidenih programov) – 10 točk;
– Število programov, ki jih je izvajal ponudnik v letu
2013 (s kriterijem se zasleduje kakovost ter raznolikost
ponujenih dejavnosti ponudnika ter multispektralnost
potencialnih uporabnikov) – 30 točk.
Najvišje število točk za posamezen kriterij je razvidno iz zgornjih alinej, pri čemer bo:
– najvišje število točk za najemnino dodeljeno ponudniku, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino,
preostalim ponudnikom z nižjo ponujeno mesečno najemnino pa po naslednji formuli: število točk = X/Yx20, pri
čemer je X ponujena mesečna najemnina posameznega
ponudnika, Y pa najvišja ponujena mesečna najemnina;
– najvišje število točk za število let delovanja dodeljeno ponudniku, ki ima najvišje število let delovanja,
preostalim ponudnikom z nižjim številom let delovanja
pa po naslednji formuli: število točk = X/Yx10, pri čemer
je X število let delovanja posameznega ponudnika, Y pa
najvišje število let delovanja;
– najvišje število točk za višino letnega prometa v letu 2013 dodeljeno ponudniku, ki je imel v letu
2013 najvišji letni promet, preostalim ponudnikom z nižjim letnim prometom pa po naslednji formuli: število
točk = X/Yx15, pri čemer je X višina letnega prometa
posameznega ponudnika v letu 2013, Y pa najvišji letni
promet v letu 2013;
– najvišje število točk za višino prihodkov iz zbranih
članarin v letu 2013 dodeljeno ponudniku, ki bo imel najvišji prihodek iz zbranih članarin v letu 2013, preostalim
ponudnikom z nižjim prihodkom iz članarin v letu 2013
pa po naslednji formuli: število točk = X/Yx15, pri čemer
je X višina prihodkov iz zbranih članarin posameznega
ponudnika v letu 2013, Y pa najvišji zbrani prihodki iz
izbranih članarin v letu 2013;
– najvišje število točk za število uporabnikov programov v letu 2013 dodeljeno ponudniku, ki je imel
najvišje število uporabnikov programov v letu 2013,
preostalim ponudnikom z nižjim številom uporabnikov
programov v letu 2013 pa po naslednji formuli: število
točk = X/Yx10, pri čemer je X število uporabnikov programov posameznega ponudnika v letu 2013, Y pa najvišje število uporabnikov programov v letu 2013;
– najvišje število točk za število programov, ki jih
je izvajal ponudnik v letu 2013 dodeljeno ponudniku, ki
je v letu 2013 izvajal najvišje število programov, preostalim ponudnikom z nižjim številom programov v letu
2013 pa po naslednji formuli: število točk = X/Yx30, pri
čemer je X število programov posameznega ponudnika
v letu 2013, Y pa najvišje število izvajanih programov
v letu 2013.
Najemodajalec bo sklenil pogodbo s ponudnikom,
ki bo po merilih za izbor ponudnika, ob izpolnjevanju pogojev iz javnega zbiranja ponudb najugodnejši. S pogodbo se bodo natančno uredile vse pravice in obveznosti
najemodajalca in najemojemalca. Sestavni del pogodbe
o oddaji nepremičnin v najem bo določilo o sankcijah, ki
v primeru kršitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti
najemnika zagotavljajo uresničevanje razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti.
8. Postopek javnega zbiranja ponudb:
– odpiranje ponudb je javno;
– uspeli ponudnik je tisti, čigar ponudba vsebuje
vse zahtevane sestavine in je dosegel najvišje število

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
točk po določenih merilih za izbor najugodnejšega ponudnika;
– v primeru prejema več najugodnejših ponudb, bo
najemodajalec s ponudniki izvedel dodatna pogajanja;
– neuspelim ponudnikom se bo varščina vrnila
v roku 15 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb
brez obresti, najugodnejšemu ponudniku pa se varščina
všteje v prvo mesečno najemnino;
– če najemnik po pozivu najemodajalca oziroma
v zakonskem roku ne sklene najemne pogodbe, najemodajalec obdrži varščino;
– najemodajalec na podlagi tega javnega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z uspelim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe, ustavi;
– za preostale pogoje se uporabljajo določila Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
9. Zahteve
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini potrjeno s strani poslovne banke;
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ni starejši od 30 dni (registracija iz AJPESa);
– statut ponudnika;
– bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ponudnika, oboje za leto 2013;
– razna dokazila, iz katerih bo razvidno število programov, ki jih izvaja ponudnik; število uporabnikov programov, (npr. izpisi iz evidenc).
Razpisna dokumentacija in natančnejša razlaga
o zahtevanih dokazilih bo objavljena na spletni strani
Občine Ajdovščina.
10. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb
Občina Ajdovščina bo upoštevala ponudbe, ki bodo
prispele na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina, najkasneje do 21. 7. 2014 do 9. ure
s pripisom: »Ne odpiraj – Ponudba za najem (Center za
tretje življenjsko obdobje)«.
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, dne 21. 7. 2014
ob 10. uri, v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
11. Dodatne informacije: prostore si je mogoče
ogledati po predhodnem dogovoru z Boštjanom Kravosom, tel. 05/365-91-38.
Dodatne informacije v zvezi s potekom javnega zbiranja ponudb dobite pri Senji Lipušček, tel. 05/365-91-17.
Občina Ajdovščina
Št. 168.1-629/14

Ob-2907/14

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne
družbe SŽ – Tovorni promet d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno
železo.
Vrsta posla: neuporabnega materiala.
Lokacija:
– SŽ – VIT Ljubljana, d.o.o., lokacija Ptuj,
– različne lokacije po Sloveniji (negibne zaloge).
Predmet prodaje obsega:
– cca 110 t neuporabnega železa (monobloki, kolesne dvojice, osi kolesnih dvojic …),
– negibne zaloge, odpisane v letu 2013 (po priloženem seznamu).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
24.750,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 16. 7. 2014
ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ul. 11, 1506 Ljubljana, Služba za nabavo in investicije
(sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom
prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije in sicer
po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/291-46-34.
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-2908/14
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom
Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje
odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Matjaž Verbič, rojen 18. 5.
1985 v Slovenj Gradcu, z dnem 27. 5. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Dalmatinova ulica 2 (zaposlen v Odvetniški
družbi Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Ljubljana).
Obveščamo vas, da se Maja Prebil, rojena 28. 8.
1986 v Ljubljani, z dnem 27. 5. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Dalmatinova ulica 2 (zaposlena v Odvetniški
družbi Križanec & Potočnik o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Mitja Podgornik, rojen 23. 6.
1979 v Šempetru pri Gorici, z dnem 27. 5. 2014 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Tolminu, Pod Klancem 9.
Obveščamo vas, da se Matija Pance, rojen 1. 3.
1979 v Ljubljani, z dnem 27. 5. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Ciril-Metodov trg 3 (zaposlen pri odvetniku
Francu Pancetu).
Obveščamo vas, da se Grega Lippai, rojen 14. 1.
1974 v Ljubljani, z dnem 27. 5. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Trdinova ulica 7.
Obveščamo vas, da se mag. Martina Sever, rojena
24. 10. 1979 v Šempetru pri Gorici, z dnem 27. 5. 2014
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Tivolska cesta 48 (zaposlena
v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji
o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Rok Kokalj, rojen 24. 6.
1983 v Ljubljani, z dnem 27. 5. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Tivolska cesta 48 (zaposlen v Odvetniški
družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Tomaž Brcar, rojen 27. 9.
1983 v Kranju, z dnem 27. 5. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Slovenska cesta 54 (zaposlen pri odvetnici Nini
Zidar Klemenčič).
Obveščamo vas, da se Alenka Sagmeister Ranzinger, rojena 5. 8. 1969 v Slovenj Gradcu, z dnem 27. 5.
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2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Celju, Gregorčičeva ulica 7.
Obveščamo vas, da se Teja Godec, rojena 31. 1.
1985 v Mariboru, z dnem 27. 5. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Mariboru, Partizanska cesta 30 (zaposlena v Odvetniški pisarni Godič & Selaković o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Tanja Cirkvenčič, rojena
17. 5. 1982 v Ljubljani, z dnem 27. 5. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Nazorjeva 2 (zaposlena v Odvetniški družbi
Dobravc Tatalovič & Kač o.p., d.o.o., Ljubljana).
Obveščamo vas, da se mag. Dina Bulog, LL.M.,
rojena 10. 11. 1981 v Ljubljani, z dnem 27. 5. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
s pisarno v Ljubljani, Trdinova ulica 5 (zaposlena v Odvetniški pisarni Mag. Dr. Mirko Silvo Tischler d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Marija Bošković, rojena
6. 1. 1982 v Beogradu, Srbija, z dnem 27. 5. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
s pisarno v Ljubljani, Dalmatinova ulica 11 (zaposlena
v Odvetniški družbi Grobelnik, o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Neja Nastran, rojena 24. 3.
1984 v Kranju, z dnem 27. 5. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Bleiweisova cesta 30 (zaposlena v Odvetniški pisarni Wolf Theiss – Podružnica v Sloveniji, Ljubljana).
Obveščamo vas, da se Klemen Štefančič, rojen
19. 11. 1982 v Postojni, z dnem 3. 4. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Železna cesta 8a (zaposlen pri odvetniku
Danilu Grilju).
Obveščamo vas, da se Iztok Ščernjavič, rojen 27. 7.
1980 v Ljubljani, z dnem 24. 4. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Kolodvorska 7.
Obveščamo vas, da se Peter Lipoglavšek, rojen
11. 2. 1981 v Ljubljani, z dnem 23. 4. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Cesta v Gorice 34 (zaposlen pri odvetniku
Luki Divjaku).
Obveščamo vas, da se Lea Vatovec, rojena 7. 2.
1984 v Ljubljani, z dnem 3. 4. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Davčna ulica 1 (zaposlena v Odvetniški družbi Ilić
o.p.d.o.o., Ljubljana).
Obveščamo vas, da se Sanda Langerholc Lah,
rojena 21. 8. 1973 na Ptuju, z dnem 23. 4. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
s pisarno na Ptuju, Trstenjakova ulica 1 (zaposlena pri
odvetniku Tomažu Aliču).
Obveščamo vas, da se Katja Ježovnik, rojena 28. 5.
1982 v Mariboru, z dnem 23. 4. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Mariboru, Ulica kneza Koclja 35 (zaposlena pri odvetnici Simoni Došler Petelin).
Obveščamo vas, da se Simona Horvat, rojena
25. 8. 1978 v Murski Soboti, z dnem 23. 4. 2014 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Murski Soboti, Sodna ulica 1.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se je Grega Lippai, odvetnik iz
Ljubljane, Dalmatinova 11 (zaposlen v Odvetniški družbi
Grobelnik o.p., d.o.o.), z dnem 15. 11. 2013 izbrisal iz
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se odvetnik Slavko Štepec,
družbenik Odvetniške pisarne Štepec, d.o.o., Dunajska
cesta 160, Ljubljana, z dnem 31. 3. 2014 izbriše iz ime-
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nika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je
sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnik odvetniške pisarne Slavka Štepca je
Gregor Zupančič, odvetnik iz Ljubljane, Mala ulica 5.
Obveščamo vas, da se Boris Štefanec, odvetnik iz
Murske Sobote, Sodna ulica 1, z dnem 31. 3. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnik odvetniške pisarne Borisa Štefaneca
je Danilo Hari, odvetnik iz Murske Sobote, Slomškova
ulica 11.
Obveščamo vas, da se Natali Volčič Ivanič, odvetnice iz Kopra, Ferrarska ulica 5, z dnem 5. 5. 2014 izbriše
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnica odvetniške pisarne Natali Volčič Ivanič je Brankica Savić, odvetnica iz Izole, Smrekarjeva
ulica 3.
Obveščamo vas, da se Gregor Pirc, odvetnik iz
Ljubljane, Kotnikova ulica 5, z dnem 2. 5. 2014 izbriše
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
zaradi smrti.
Prevzemnica odvetniške pisarne odvetnika Gregorja Pirca je Mojca Pogačar, odvetnica iz Ljubljane,
Kotnikova ulica 5.
Obveščamo vas, da se odvetnica Darja Karlin iz
Ljubljane, Dalmatinova ulica 2 z dnem 29. 4. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
zaradi smrti.
Prevzemnica odvetniške pisarne odvetnice Darje
Karlin je Biserka Avsec, odvetnica iz Ljubljane, Dalmatinova ulica 2.
IV. Spremembe
Obveščamo vas, da Blaž Ivančič, rojen 24. 12. 1983
v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 31. 3. 2014
preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposleni
v Odvetniški družbi Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p.,
d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana.
Odvetnik Blaž Ivančič z dnem 1. 4. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik
na naslovu: Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, GSM:
040/346-325, e-pošta: blaz@ivancic-op.si.
Obveščamo vas, da Vera Kovačević, rojena 27. 5.
1979 v Ljubljani, odvetnica iz Maribora, z dnem 14. 4.
2014 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Brence & Greifoner, d.o.o.,
Partizanska cesta 13a, 2000 Maribor.
Odvetnica Vera Kovačević z dnem 15. 4. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica
na naslovu: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, GSM:
031/835-184.
Obveščamo vas, da Valentina Škabar, rojena
24. 12. 1972 v Šempetru pri Gorici, odvetnica iz Nove
Gorice, z dnem 15. 4. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri odvetnici Mirjam Kragelj Likar iz Nove Gorice, Kidričeva 19.
Odvetnica Valentina Škabar z dnem 16. 4. 2014
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Cesta IX. Korpusa 71, 5250 Solkan,
tel. 05/300-58-88, faks: 08/205-61-05.
Obveščamo vas, da je Blaž Hrastnik, rojen 23. 2.
1984 v Celju, odvetnik iz Celja, Ljubljanska cesta 11,
z dnem 13. 4. 2014 prenehal delovno razmerje v Odvetniški družbi Borut Soklič in odvetniki o.p. d.o.o. in
se je z dnem 14. 4. 2014 zaposlil v Odvetniški družbi
Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p. d.o.o., Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 30. 4. 2014 preneha
samostojno odvetništvo odvetnika Petra Meleta iz Ljub
ljane, Resljeva cesta 25.
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Odvetnik Peter Mele z dnem 1. 5. 2014 nadaljuje
delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Peter Mele d.o.o.,
Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Marko Ketler, rojen 16. 10.
1984 v Murski Soboti, odvetnik iz Ljubljane, z dnem
31. 5. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik
zaposleni v Odvetniški družbi Ilić o.p. d.o.o., Davčna
ulica 1, Ljubljana.
Odvetnik Marko Ketler z dnem 1. 6. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na
istem naslovu: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, GSM:
041/617-639, e-pošta: marko.ketler@gmail.com.
Obveščamo vas, da je odvetnik mag. Igor Angelovski, LL.M., roj. 16. 12. 1983 v Mariboru z dnem 19. 1.
2014 prenehal delovno razmerje v Odvetniški pisarni
Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana, Barjanska
cesta 3 in se je z dnem 20. 1. 2014 zaposlil v Odvetniški
družbi Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da dr. Mirko Silvo Tischler, rojen
10. 11. 1960 v Celovcu, odvetnik iz Ljubljane, Trdinova
ulica 5, z dnem 29. 5. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik.
Odvetnik dr. Mirko Silvo Tischler z dnem 30. 5.
2014 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne
mag. dr. Mirko Silvo Tischler d.o.o., Trdinova ulica 5,
1000 Ljubljana.
V. Družbe
Obveščamo vas, da z dnem 31. 3. 2014 preneha
samostojno odvetništvo odvetnika mag. Boštjana Pavca
iz Celja, Prešernova ulica 23, glede na to, da je pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Pavec
in partnerji o.p. d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje.
Odvetnik mag. Boštjan Pavec z dnem 1. 4. 2014
nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Pavec
in partnerji o.p. d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje.
Obveščamo vas, da je Janez Prebil, rojen 28. 1.
1981 v Ljubljani, odvetnik iz Celja, z dnem 31. 3. 2014
prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposleni pri
odvetniku mag. Boštjanu Pavcu, Prešernova 23, Celje,
glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba:
Odvetniška družba Pavec in partnerji o.p. d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje.
Odvetnik Janez Prebil z dnem 1. 4. 2014 nadaljuje
delo kot odvetnik Odvetniške družbe Pavec in partnerji
o.p. d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje.
Obveščamo vas, da bo z dnem 1. 5. 2014 pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna mag.
dr. Mirko Silvo Tischler d.o.o., Trdinova ulica 5, 1000
Ljubljana.
VI. Preselitve
Obveščamo vas, da je Lidija Kobe, odvetnica iz
Ljubljane preselila sedež pisarne z naslova Verovškova ulica 64, Ljub
ljana, na novi naslov: Litostrojska cesta 40b, 1000 Ljub
ljana, tel. 01/620-97-67 in
01/620-97-68, faks: 01/620-97-69.
Obveščamo vas, da je Barbara Menart Senica,
odvetnica iz Ljubljane, z dnem 16. 5. 2014 preselila sedež pisarne z naslova Komenskega ulica 14, Ljubljana,
na novi naslov: Šmartinska cesta 47, 1000 Ljubljana,
tel. 01/439-25-50, faks: 01/439-25-55.
Obveščamo vas, da bo Odvetniška pisarna Vladimir Bilić, d.o.o., Ljubljana z dnem 24. 3. 2014 preselila
sedež pisarne z naslova Miklošičeva cesta 20, Ljub
ljana, na novi naslov: Pražakova 7, 1000 Ljubljana,
tel. 01/620-51-85, faks: 01/620-86-84.
Obveščamo vas, da bo Odvetniška družba Brezavšček o.p., d.o.o., Ljubljana z dnem 1. 4. 2014 preselila
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sedež pisarne z naslova Komenskega ulica 36, Ljub
ljana, na novi naslov: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
tel. 01/292-70-00, faks: 01/292-70-01.
Obveščamo vas, da je Iztok Dolinšek, odvetnik
iz Ljubljane preselil sedež pisarne z naslova Linhartova 13, Ljubljana, na novi naslov: Borovec 16, 1236
Trzin, tel. 01/563-71-74, faks: 01/563-71-75.
Obveščamo vas, da je Tanja Glušič, odvetnica iz
Ljubljane z dnem 1. 4. 2014 preselila sedež pisarne
z naslova Kotnikova 5, Ljubljana, na novi naslov: Cesta
talcev 5, 1230 Domžale, tel./faks: 01/234-53-47, GSM:
031/335-435.
Obveščamo vas, da je Primož Kozina, odvetnik
iz Kranja, z dnem 1. 4. 2014 preselil sedež pisarne
z naslova Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj, na novi
naslov: Zoisova ulica 1, 4000 Kranj, tel. 04/238-29-24,
faks 04/238-29-25.
Obveščamo vas, da je Kristijan Silič, odvetnik
iz Maribora z dnem 1. 4. 2014 preselil sedež pisarne z naslova Partizanska cesta 16, 2000 Maribor,
na novi naslov: Razlagova ulica 11, 2000 Maribor,
tel. 02/620-07-68, faks: 02/620-07-69.
Obveščamo vas, da je mag. Mateja Likozar Rogelj, odvetnica iz Kranja, z dnem 31. 3. 2014 preselila
sedež pisarne z naslova Likozarjeva ulica 1, Kranj, na
novi naslov: Cesta Staneta Žagarja 14, 4000 Kranj,
tel. 04/233-09-35, faks: 04/235-72-75.
Obveščamo vas, da Klementina Fincinger, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 5. 5. 2014 preseli sedež pisarne z naslova Celovška cesta 69 c, Ljubljana,
na novi naslov: Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
tel. 01/505-57-93, faks: 0590-16-399.
Obveščamo vas, da je mag. Franci Kodela, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 12. 5. 2014 preselil sedež
pisarne z naslova Ravbarjeva ulica 13, 1000 Ljub
ljana, na novi naslov: Na trati 11, 1000 Ljub
ljana,
tel. 059/071-631 in 059/071-633, faks: 059/071-639.
Obveščamo vas, da je Tomaž Toldi, odvetnik iz
Ljubljane, z dnem 16. 5. 2014 preselil sedež pisarne z naslova Komenskega ulica 14, 1000 Ljubljana,
na novi naslov: Šmartinska cesta 47, 1000 Ljubljana,
tel. 01/438-50-10, faks: 01/438-50-15.
Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Herič,
o.p., d.o.o., Ljubljana z dnem 20. 5. 2014 preselila sedež pisarne z naslova Dunajska cesta 165, Ljubljana,
na novi naslov: Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana,
GSM: 041/741-074, faks: 01/200-98-44.
Obveščamo vas, da je Pavla Bolner Bolarič, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 21. 5. 2014 preselila sedež pisarne z naslova Tržaška cesta 118, Ljubljana,
na novi naslov: Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana,
tel. 01/200-98-42, faks: 01/200-98-44.
Obveščamo vas, da je Aleksander Tušek, odvetnik
iz Lenarta, z dnem 21. 5. 2014 preselil sedež pisarne
z naslova Trg osvoboditve 3, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, na novi naslov: Jurovska cesta 17, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, tel. 059/960-631, faks:
02/720-78-91.
Obveščamo vas, da Milomir Jovanović, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 6. 2014 preseli sedež
pisarne z naslova Kolodvorska ulica 8, Ljub
ljana,
na novi naslov: Slovenska cesta 55 B, 1000 Ljub
ljana, tel. 059/935-384, e-pošta: odvetnik.jovanovicm@siol.net.
Obveščamo vas, da Sanja Mitrović, odvetnica
iz Ljubljane, z dnem 1. 6. 2014 preseli sedež pisarne z naslova Slovenska cesta 55 b, 1000 Ljubljana,
na novi naslov: Kolodvorska ulica 8, 1000 Ljubljana,
tel. 059/071-202, faks: 01/300-76-76.
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Obveščamo vas, da Sabina Šuštar, odvetnica
iz Ljubljane, z dnem 1. 6. 2014 preseli sedež pisarne z naslova Slovenska cesta 55 b, 1000 Ljubljana,
na novi naslov: Kolodvorska ulica 8, 1000 Ljubljana,
tel. 059/071-200 in 059/071-201, faks: 01/300-76-76.
Obveščamo vas, da Mateja Končan Verstovšek,
odvetnica iz Celja, z dnem 1. 7. 2014 preseli sedež
pisarne z naslova Ljubljanska cesta 5 a, 3000 Celje,
na novi naslov: Ljubljanska cesta 13 b, 1236 Trzin,
tel. 01/530-32-00, faks: 01/530-32-03.
Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Planinc in
Potočar, o.p., d.o.o., Ljubljana z dnem 1. 10. 2013 preselila sedež pisarne z naslova Tomšičeva ulica 1, Ljubljana,
na novi naslov: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub
ljana,
tel. 059/053-602 in 059/053-601, faks: 059/053-604.
Obveščamo vas, da je Odvetniška pisarna Kosmač d.o.o., Ljubljana z dnem 15. 6. 2014 preselila
sedež pisarne z naslova Trdinova ulica 9, Ljubljana,
na novi naslov: Tavčarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana,
tel. 01/300-20-00, faks: 01/300-20-02.
Obveščamo vas, da bo Majda Kmet, odvetnica iz
Ljubljane, z dnem 20. 5. 2014 preselila sedež pisarne
z naslova Tržaška cesta 37b, Ljubljana, na novi naslov:
Cesta v Gorice 38, 1000 Ljubljana, tel. 08/205-32-10,
faks: 08/205-32-12, e-pošta: majda.kmet@siol.net.
Obveščamo vas, da bo Marjeta Matjašič, odvetnica
iz Ljubljane, z dnem 1. 5. 2014 preselila sedež pisarne
z naslova Tavčarjeva 5, Ljubljana, na novi naslov: Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/232-22-90, faks:
01/232-22-89, GSM: 070/879-679, e-pošta: odvetnica.matjasic@siol.net.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-2968/14
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja,
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2014, ki je priloga
Odloka o Proračuna Občine Pivka za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 11/13),
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Stanovanje in klet št. 1, v izmeri 91,90 m2, Pod
Kerinom 3, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-1.
Izhodiščna cena: 61.500,00 EUR.
2. Stanovanje in klet št. 5, v izmeri 91,20 m2, Pod
Kerinom 3a, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-5.
Izhodiščna cena: 59.200,00 EUR.
3. Stanovanje in klet št. 6, v izmeri 91,90 m2, Pod
Kerinom 3a, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-6.
Izhodiščna cena: 58.500,00 EUR.
4. Stanovanje in klet št. 8, v izmeri 91,70 m2, Pod
Kerinom 4, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-8.
Izhodiščna cena: 55.400,00 EUR.
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5. Stanovanje in klet št. 9, v izmeri 91,90 m2, Pod
Kerinom 4, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-9.
Izhodiščna cena: 56.000,00 EUR.
6. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 94,90 m2,
Pod Kerinom 4, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-10.
Izhodiščna cena: 56.000,00 EUR.
7. Stanovanje in klet št. 11, v izmeri 92,10 m2,
Pod Kerinom 4a, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o.
2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-11.
Izhodiščna cena: 60.000,00 EUR.
8. Stanovanje in klet št. 12, v izmeri 94,40 m2,
Pod Kerinom 4a, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o.
2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-12.
Izhodiščna cena: 55.650,00 EUR.
Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
Po nepremičninah, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, je v naravi že zgrajena gospodarska
javna infrastruktura (vodovod, elektrika …) ter dostop
do višje ležečega vodohrana. Občina Pivka si izgovori
pravico, da se s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe po
tem razpisu ustanovi tudi služnostna pravica za potrebe
izgradnje, rekonstrukcije in nemotene uporabe fekalne
in meteorne kanalizacije, vodovodnih inštalacij, elektroenergetskih in telekomunikacijskih naprav ter morebitnih
drugih instalacij in naprav javne infrastrukture, vknjižbo
služnostne pravice izgradnje in uporabe vodnih hidrantov ter pravico dostopa in obračanja vozil izvajalcev javnih služb na nepremičnini z ID znakom 2502-4000/3-0,
2502-4000/11-0 in 2502-4012/3-0 v korist služnostnega
upravičenca: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka,
matična št.: 5883563000 ter služnostna pravica neoviranega prehoda peš in z vozili preko nepremičnin 25024000/3-0, 2502-4000/11-0 in 2502-4012/3-0 do objektov javne infrastrukture na nepremičnini 2502-4012/1-0,
2502-4012/2-0 in 2502-4006/0-0, za potrebe izvajanja
javne službe.
Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske overitve
te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice itd.) plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno –
kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v
stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v
skladu z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) v roku 30 dni po izdaji računa pogodbe je
bistvena sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine: Kupnino bo kupec
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije, v roku 30
dni od dneva izdaje računa, v enkratnem znesku.
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5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine)
2. navedbo ID znaka nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša
3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine
4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo, na
naslov Občine Pivka, z vsemi prilogami najkasneje do
vključno ponedeljka, 21. 7. 2014, do 9. ure. V primeru,
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka,
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za
nakup nepremičnine ter ID oznako nepremičnine na
katero se nanaša ponudba« na naslov: Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba)
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne
starejši od 3 mesecev
4. potrdilo o plačani varščini
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni
od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe,
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika.
Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
5.6. Ponudnik se s podajo ponudbe po tej nameri
zavezuje, da bo v kupoprodajni pogodbi po tem javnem razpisu izdal zemljiškoknjižno dovolilo, da izrecno
in nepogojno dovoljuje vknjižbo služnostne pravice za
potrebe izgradnje, rekonstrukcije in nemotene uporabe
fekalne in meteorne kanalizacije, vodovodnih inštalacij, elektroenergetskih in telekomunikacijskih naprav ter
morebitnih drugih instalacij in naprav javne infrastrukture, vknjižbo služnostne pravice izgradnje in uporabe
vodnih hidrantov ter pravico dostopa in obračanja vozil
izvajalcev javnih služb na nepremičnini z ID znakom
2502-4000/3-0, 2502-4000/11-0 in 2502-4012/3-0 v korist služnostnega upravičenca: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, matična št.: 5883563000 ter vknjižbo
služnosti neoviranega prehoda peš in z vozili preko
nepremičnin 2502-4000/3-0, 2502-4000/11-0 in 25024012/3-0 do objektov javne infrastrukture na nepremičnini 2502-4012/1-0, 2502-4012/2-0 in 2502-4006/0-0, za
potrebe izvajanja javne službe.
6. Varščina
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10% izhodiščne cene. Varščino se
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije z navedbo:
»Plačilo varščine – ID znak nepremičnine«.
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6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in
sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa
obdrži v plačano varščino.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe
v ponedeljek 21. 7. 2014, ob 12.15, v prostorih Občine
Pivka.
7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za
posamezno nepremičnino.
7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil
javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku
javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno,
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.
Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi
bo 200,00 EUR.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik o
poteku javnega odpiranja ponudb.
7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja
ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih
pogajanjih.
7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s
ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka
bodo ponudniki pisno obveščeni.
8. Ogled nepremičnin in informacije: Vse dodatne
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času
uradnih ur na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na
internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-14/2006/11

Ob-2926/14

V register političnih strank se pri politični stranki
Zvezi za Primorsko-ZZP, s skrajšanim imenom Zveza za Primorsko, s kratico imena ZZP in s sedežem
v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 4 ter z matično številko:
5638143000, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Danijel Božič,
roj. 12. 3. 1959, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Gorjansko 41, Gorjansko.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2014

Ob-2784/14

Sindikat socialnih oskrbovalk Slovenije, ki je vpisan v evidenco hrambe statutov sindikatov pri Upravni
enoti Postojna, pod zaporedno št. 53/2010, se izbriše
iz evidence.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2909/14
Strojne instalacije Aleksander Šarlah, s.p. Kvedrova ulica 6, Žalec, matična številka: 5126348000,
davčna številka SI 40279367, objavljam na podlagi
75. člena ZGD-1, da bom s 30. 9. 2014 prenehal
z opravljanjem dejavnosti samostojnega podjetnika zaradi pripojitve k prevzemni družbi SANERGO, strojne
inštalacije, d.o.o., s sedežem Arja vas 106, 3301 Petrovče, matična številka: 6625797000, davčna številka
SI 17904749.
Strojne inštalacije Aleksander Šarlah s.p.
Ob-2931/14
Direktor družbe Seaway Design, navtično podjetje,
d.o.o., Pot na Lisice 2, 4260 Bled, z matično številko
1587196000, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju (v nadaljnjem besedilu: Seaway Design
d.o.o.) na podlagi 622.e člena v povezavi s 586. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja obvestilo o predložitvi Načrta čezmejne združitve registrskemu organu:
Dne 9. 4. 2014 je bil sodnemu registru Okrožnega
sodišča v Kranju predložen Načrt čezmejne združitve
družb Seaway Design, navtično podjetje, d.o.o., družba
z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), s sedežem na Bledu,
s poslovnim naslovom Pot na Lisice 2, 4260 Bled, Republika Slovenija, z matično številko 1587196000, vložno
številko 10672000, vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Kranju kot prevzemne družbe in ZELLNER
HOLDINGS LIMITED, družbe z omejeno odgovornostjo
(limited liability company), organizirane in ustanovljene
po zakonih Republike Ciper s sedežem na Arch. Makariou III, 146 Alpha house, 4th floor, PC3021 Limassol,
Ciper, registrirane pri Ministry of commerce, industry
and tourism, department of registrar of companies and
official receiver Nicosia pod številko HE 180237 (v nadaljnjem besedilu: ZELLNER HOLDINGS LIMITED) kot
prevzete družbe. Družbi sta Načrt čezmejne združitve
podpisali dne 8. 4. 2014 v obliki notarskega zapisa notarke Nine Češarek iz Kočevja opr. št. SV 260/14.
Navedba registrskih organov, pri katerih so za vsako družbo, ki se čezmejno združuje, shranjene listine
iz drugega odstavka 3. člena Direktive 68/151/EGS, in
številke, pod katerimi so te družbe vpisane v register:
– prevzemna družba Seaway Design, navtično podjetje, d.o.o.: le-ta je vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Kranju z matično številko 1587196000, vložno
številko 10672000
– prevzeta družba ZELLNER HOLDINGS LIMITED:
vpisana pri Ministry of commerce, industry and tourism,

department of registrar of companies and official receiver Nicosia pod številko HE 180237.
V tajništvu na sedežu družbe Seaway Design d.o.o.,
Pot na Lisice 2, 4260 Bled, je vsak dan od 8. do 15. ure
na vpogled Načrt čezmejne združitve, Skupno poročilo
poslovodstev prevzete in prevzemne družbe o čezmejni
združitvi, zaključna poročila prevzete in prevzemne družbe po stanju na dan 31. 10. 2013 in zadnja tri letna poročila družb, ki se združujeta in ostala dokumentacija skladno
z določilom 586. člena ZGD-1. Načrt čezmejne združitve
s prilogami je bil v Republiki Ciper predložen Ministry of
commerce, industry and tourism, department of registrar
of companies and official receiver Nicosia ter v Republiki
Sloveniji sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju.
Omenjeni dokumenti bodo prav tako deponirani in na
vpogled pri registriranih prostorih družb, ki se združujeta.
Vsak družbenik, upnik in delavec lahko na istem naslovu tudi uveljavlja svoje pravice na način kot to določa
Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1).
Vsak upnik lahko uveljavlja svoje pravice v skladu s 592.
in 622.j členom ter drugimi členi ZGD-1, pod pogoji kot
jih določa ta zakon. Upniki lahko uveljavljajo svoje pravice v 30 dneh po objavi tega obvestila. Vsak družbenik
družbe lahko uveljavlja svoje pravice v skladu s 586. členom in drugimi členi ZGD-1, pod pogoji kot jih določa ta
zakon. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo
na njihovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno
dal prepis listin iz prejšnjega odstavka oziroma informacije o uveljavljanju njihovih pravic oziroma se mu bodo
kopije listin, kolikor bo s tem soglašal, posredovale po
elektronski pošti.
Seaway Design d.o.o.
Fabrizio Korošec, direktor
Ob-2936/14
Na podlagi drugega odstavka 670. člena ZGD-1
podjetnik Agencija Michela, prireditve, oglaševanje,
posredovanje Natalija Kolarič s.p., na naslovu Strma
ulica 8, 2000 Maribor, matična številka 5454732000,
davčna številka SI97752037, objavljam, da bom poslovanje svojega podjetja (s.p.) prenesla na novo kapitalsko družbo-družbo z omejeno odgovornostjo, ki bo
ustanovljena zaradi prenosa podjetnikovega podjetja.
S prenosom poslovanja bodo prešle na d.o.o. tudi vse
pravice in obveznosti, ki jih imam kot podjetnik v vezi
z s.p. Družba z omejeno odgovornostjo bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja v vezi
s prenesenim s.p. Prenos poslovanja se bo izvršil predvidoma 90 dni od dneva te objave.
Agencija Michela, prireditve, oglaševanje,
posredovanje Natalija Kolarič s.p.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 92440/2013

Os-2815/14

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor,
je dne 17. 4. 2014, s pričetkom ob 10. uri v zadevi
VL 92440/2013, Okrajno sodišče Maribor zoper dolžnika
Slaček Dragota, Radvanjska 61, 2000 Maribor, Slaček
Polonce, Radvanjska 61, 2000 Maribor, za upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, v kraju Maribor, Radvanjska 61, pri dolžnici Slaček Polonci
opravil rubež nepremičnine: pritlično stanovanje št. 2,
v izmeri 85,00 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu
Radvanjska 41, 2000 Maribor, stoječi na 80/5, k.o. 678 Spodnje Radvanje, s katastrskim vpisom kot posamezni
del stavbe št. 161.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2014
VL 212006/2012

Os-3508/13

Na podlagi sklepa In 1622/2012 z dne 5. 12. 2012
Okrajnega sodišča v Mariboru, je izvršitelj Zoran Kovačič dne 17. 7. 2013 v korist upnice Patricije Breznik, Preradovičeva 17b, Maribor, zaradi izterjave 250,04 EUR
s pripadki, zarubil nepremičnino v lasti dolžnika Srečka
Breznika, Košaški dol 95, Maribor, in sicer enosobno
stanovanje št. 1 v pritličju, v izmeri 36,30 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, kot posamezni del št. 2 v stavbi
št. 206, na parc. št. *66/1, k.o. 653 - Košaki, na naslovu
Košaški dol 95, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 8. 2013
In 444/2013

Os-4318/13

Izvršitelj Goran Ivkovič, dipl. iur., Breznikova 15,
1230 Domžale, je dne 10. 9. 2013, s pričetkom ob 10. uri
v zadevi Okrajno sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, Maribor, zoper dolžnika Vesno Selinšek in Alaga Ajdinović,
oba Tržaška 28, Vrhnika, za upnika BKS Bank AG, Dunajska c. 161, Ljubljana, v kraju Tržaška 38, Vrhnika,
pri dolžniku opravil rubež nepremičnine: nepremičnina,
ki ni vpisana v ZK: stanovanje št. 5, v izmeri 23,55 m2,
s pripadajočo kletjo, v izmeri 5,80 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu: Kettejeva ul. 7, Maribor, na parc.
št. 1273, k.o. Tabor, v lasti Vesne Selinšek do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 2013

Os-2817/14

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor,
je dne 17. 4. 2014, s pričetkom ob 10. uri v zadevi
VL 115112/2013, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnico Slaček Polonco, Radvanjska 61, 2000 Maribor,
za upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, v kraju Maribor, Radvanjska 61, pri dolžnici Slaček
Polonci, opravil rubež nepremičnine, pritlično stanovanje
št. 2, v izmeri 85,00 m2, v večstanovanjski stavbi na
naslovu Radvanjska 41, 2000 Maribor, stoječi na 80/5,
k.o. 678 - Spodnje Radvanje, s katastrskim vpisom kot
posamezni del stavbe št. 161.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2014
In 1259/2012

In 1622/2012

Os-2816/14

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor,
je dne 17. 4. 2014, s pričetkom ob 10. uri v zadevi
VL 212006/2012, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnika Slaček Dragota, Radvanjska 61, 2000 Maribor, Slaček Polonce, Radvanjska 61, 2000 Maribor, za upnika
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, v kraju Maribor, Radvanjska 61, pri dolžnici Slaček Polonci
opravil rubež nepremičnine: pritlično stanovanje št. 2,
v izmeri 85,00 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu
Radvanjska 41, 2000 Maribor, stoječi na 80/5, k.o. 678 Spodnje Radvanje s katastrskim vpisom kot posamezni
del stavbe št. 161.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2014
VL 115112/2013

stanovanje št. 1 v pritličju, v izmeri 36,30 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, kot posamezni del št. 2 v stavbi
št. 206, na parc. št. *66/1, k.o. 653 - Košaki, na naslovu
Košaški dol 95, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2013

Os-2440/13

Na podlagi sklepa In 1259/2012 z dne 19. 11. 2012
Okrajnega sodišča v Mariboru je izvršitelj Zoran Kovačič
dne 11. 3. 2013 v korist upnice Patricije Breznik, Preradovičeva 17b, Maribor, zaradi izterjave 1.524,69 EUR
s pripadki, zarubil nepremičnino v lasti dolžnika Srečka
Breznika, Košaški dol 95, Maribor, in sicer enosobno

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 148/2010-103

Os-2791/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Gorazd Rože, Mlinska pot 4, Ljub
ljana, 2. Mojca Marc, Mlinska pot 4, Ljubljana, 3. Dragomir Virant, Mlinska pot 4, Ljubljana, 4. Marjana Virant, Mlinska pot 4, Ljubljana, 5. Rajko Trunk, Mlinska
pot 4, Ljubljana, 6. Breda Trunk, Mlinska pot 4, Ljub
ljana, 7. Tomasz Bogdan Wieczorek, Polanškova 40,
Ljubljana, 8. Mojca Krpotić Wieczorek, Polanškova 40,
Ljubljana, 9. Evald Flisar, Suhadolčanova 64, Ljubljana,
10. Peter Korenčan, Mlinska pot 4, Ljubljana, 11. Fani
Korenčan Knaus, Mlinska pot 4, Ljubljana, 12. Stanislav
Lakner, Mlinska pot 4, Ljubljana, 13. Prebil Consulting
d.o.o., Milčetova pot 25, Ljubljana, 14. Boris Eržen,
Mlinska pot 6, Ljubljana, 15. Draga Eržen, Mlinska pot 6,
Ljubljana, 16. Miroslav Halilovič, Polanškova 23, Ljub
ljana, 17. Jerica Halilovič, Polanškova 23, Ljubljana,
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18. Srečo Pestotnik, Mlinska pot 6, Ljubljana, 19. Martina Pestotnik, Mlinska pot 6, Ljubljana, 20. Branko Čibej,
Mlinska pot 6, Ljubljana, 21. Alenka Čibej, Mlinska pot 6,
Ljubljana, 22. Sergij Mozetič, Mlinska pot 6, Ljubljana,
23. Janja Mozetič Lipušček, Mlinska pot 6, Ljubljana,
24. Dejan Cedilnik, Mlinska pot 6, Ljubljana, 25. Maja
Plohl Cedilnik, Mlinska pot 6, Ljubljana, 26. Borut Mahnič, Ponova vas 77, Grosuplje, 27. Gojka Jekoš Mahnič,
Ponova vas 77, Grosuplje, 28. Jurij Martinčič, Mlinska
pot 8, Ljubljana, 29. Jožica Lilič Martinčič, Mlinska pot 8,
Ljubljana, 30. Alojz Osrajnik, Mlinska pot 8, Ljubljana,
31. Savka Osmak, Mlinska pot 8, Ljubljana, 32. Tone
Pirnat, Mlinska pot 8, Ljub
ljana, 33. Brigita Pirnat,
Mlinska pot 8, Ljubljana, 34. Peter Čamernik, Mlinska
pot 8, Ljubljana, 35. Valerija Čamernik, Mlinska pot 8,
Ljubljana, 36. Bojan Koderman, Mlinska pot 8, Ljub
ljana, 37. Marjetka Koderman, Mlinska pot 8, Ljubljana,
38. Gregor Meglič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 39. Maja
Meglič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 40. Andreja Črnak Meglič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 41. Marjan Štrus, Mlinska
pot 8, Ljubljana, 42. Marija Štrus, Mlinska pot 8, Ljub
ljana, 43. Andrej Podrepšek, Mlinska pot 8, Ljubljana,
44. Rok Tomažinčič, Mlinska pot 4, Ljubljana, 45. Jelica
Zdolšek, Mlinska pot 4, Ljubljana, ki jih vse zastopa
Mateja Maček, odvetnica v Ljubljani, zoper nasprotne
udeležence: 1. Jelka Dolinar, Selanova ulica 23, Ljub
ljana, ki jo zastopa Vasja Jesenko, odvetnik v Ljubljani,
2. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo
zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 3. Rok Tomažinčič, Mlinska pot 4, Ljubljana, in 4. Jelica Zdolšek,
Mlinska pot 4, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, dne 6. 6. 2014 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe sklenjene med prodajalcem: SGP
„Slovenija ceste Tehnika Obnova“ n.sol.o. Ljubljana, po
pooblastilu Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa direktor
TOZD-a Bajt Slavko, dipl. ing. arh., ter kupcema: Ema
Šlebir in Mirom Šlebirjem, in sicer glede stanovanja
št. 21, v II. nadstropju stanovanjskega objekta B-53, na
naslovu Mlinska pot 4, 6 in 8, Ljubljana – Črnuče v skupni izmeri 79,90 m2,
– sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja
z dne 6. 1. 1988 sklenjen med Emo Šlebir in Mirom
Šlebirjem.
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 sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2014

pot 25, Ljubljana, 14. Boris Eržen, Mlinska pot 6, Ljub
ljana, 15. Draga Eržen, Mlinska pot 6, Ljubljana, 16. Miroslav Halilovič, Polanškova 23, Ljubljana, 17. Jerica Halilovič, Polanškova 23, Ljubljana, 18. Srečo Pestotnik,
Mlinska pot 6, Ljubljana, 19. Martina Pestotnik, Mlinska
pot 6, Ljubljana, 20. Branko Čibej, Mlinska pot 6, Ljub
ljana, 21. Alenka Čibej, Mlinska pot 6, Ljubljana, 22. Sergij Mozetič, Mlinska pot 6, Ljubljana, 23. Janja Mozetič
Lipušček, Mlinska pot 6, Ljubljana, 24. Dejan Cedilnik,
Mlinska pot 6, Ljubljana, 25. Maja Plohl Cedilnik, Mlinska
pot 6, Ljubljana, 26. Borut Mahnič, Ponova vas 77, Grosuplje, 27. Gojka Jekoš Mahnič, Ponova vas 77, Grosuplje,
28. Jurij Martinčič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 29. Jožica
Lilič Martinčič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 30. Alojz Osrajnik, Mlinska pot 8, Ljubljana, 31. Savka Osmak, Mlinska
pot 8, Ljubljana, 32. Tone Pirnat, Mlinska pot 8, Ljubljana,
33. Brigita Pirnat, Mlinska pot 8, Ljubljana, 34. Peter Čamernik, Mlinska pot 8, Ljubljana, 35. Valerija Čamernik,
Mlinska pot 8, Ljubljana, 36. Bojan Koderman, Mlinska
pot 8, Ljubljana, 37. Marjetka Koderman, Mlinska pot 8,
Ljubljana, 38. Gregor Meglič, Mlinska pot 8, Ljubljana,
39. Maja Meglič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 40. Andreja
Črnak Meglič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 41. Marjan Štrus,
Mlinska pot 8, Ljubljana, 42. Marija Štrus, Mlinska pot 8,
Ljubljana, 43. Andrej Podrepšek, Mlinska pot 8, Ljubljana,
44. Rok Tomažinčič, Mlinska pot 4, Ljubljana, 45. Jelica
Zdolšek, Mlinska pot 4, Ljubljana, ki jih vse zastopa Mateja Maček, odvetnica v Ljubljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Jelka Dolinar, Selanova ulica 23, Ljubljana, ki
jo zastopa Vasja Jesenko, odvetnik v Ljubljani, 2. Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa
Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 3. Rok Tomažinčič,
Mlinska pot 4, Ljubljana, in 4. Jelica Zdolšek, Mlinska
pot 4, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, dne
6. 6. 2014 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. BS 111/1, BS
112/1 158/83 z dne 25. 8. 1983, sklenjena med prodajalcem: SGP „Slovenija ceste Tehnika Obnova“ n.sol.o.
Ljubljana, po pooblastilu Zavod za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa
direktor TOZD-a Bajt Slavko, dipl. ing. arh., ter kupcema: Marija Fink, roj. Kirn ter Janko Fink, in sicer glede
stanovanja št. 5, v II. nadstropju stanovanjskega objekta
B-51, na naslovu Mlinska pot 4, 6 in 8, Ljubljana – Črnuče
v skupni izmeri 79,90 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 sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2014

N 148/2010-109

N 148/2010-107

Os-2792/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Gorazd Rože, Mlinska pot 4, Ljub
ljana, 2. Mojca Marc, Mlinska pot 4, Ljubljana, 3. Dragomir
Virant, Mlinska pot 4, Ljubljana, 4. Marjana Virant, Mlinska
pot 4, Ljubljana, 5. Rajko Trunk, Mlinska pot 4, Ljub
ljana, 6. Breda Trunk, Mlinska pot 4, Ljubljana, 7. Tomasz
Bogdan Wieczorek, Polanškova 40, Ljubljana, 8. Mojca
Krpotić Wieczorek, Polanškova 40, Ljubljana, 9. Evald
Flisar, Suhadolčanova 64, Ljubljana, 10. Peter Korenčan, Mlinska pot 4, Ljubljana, 11. Fani Korenčan Knaus,
Mlinska pot 4, Ljubljana, 12. Stanislav Lakner, Mlinska
pot 4, Ljubljana, 13. Prebil Consulting d.o.o., Milčetova

Os-2793/14

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Gorazd Rože, Mlinska pot 4, Ljub
ljana, 2. Mojca Marc, Mlinska pot 4, Ljubljana, 3. Dragomir Virant, Mlinska pot 4, Ljubljana, 4. Marjana Virant, Mlinska pot 4, Ljubljana, 5. Rajko Trunk, Mlinska
pot 4, Ljubljana, 6. Breda Trunk, Mlinska pot 4, Ljub
ljana, 7. Tomasz Bogdan Wieczorek, Polanškova 40,
Ljubljana, 8. Mojca Krpotić Wieczorek, Polanškova 40,
Ljubljana, 9. Evald Flisar, Suhadolčanova 64, Ljubljana,
10. Peter Korenčan, Mlinska pot 4, Ljubljana, 11. Fani
Korenčan Knaus, Mlinska pot 4, Ljubljana, 12. Stanislav
Lakner, Mlinska pot 4, Ljubljana, 13. Prebil Consulting
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d.o.o., Milčetova pot 25, Ljubljana, 14. Boris Eržen,
Mlinska pot 6, Ljubljana, 15. Draga Eržen, Mlinska pot 6,
Ljubljana, 16. Miroslav Halilovič, Polanškova 23, Ljub
ljana, 17. Jerica Halilovič, Polanškova 23, Ljubljana,
18. Srečo Pestotnik, Mlinska pot 6, Ljubljana, 19. Martina Pestotnik, Mlinska pot 6, Ljubljana, 20. Branko Čibej,
Mlinska pot 6, Ljubljana, 21. Alenka Čibej, Mlinska pot 6,
Ljubljana, 22. Sergij Mozetič, Mlinska pot 6, Ljubljana,
23. Janja Mozetič Lipušček, Mlinska pot 6, Ljubljana,
24. Dejan Cedilnik, Mlinska pot 6, Ljubljana, 25. Maja
Plohl Cedilnik, Mlinska pot 6, Ljubljana, 26. Borut Mahnič, Ponova vas 77, Grosuplje, 27. Gojka Jekoš Mahnič,
Ponova vas 77, Grosuplje, 28. Jurij Martinčič, Mlinska
pot 8, Ljubljana, 29. Jožica Lilič Martinčič, Mlinska pot 8,
Ljubljana, 30. Alojz Osrajnik, Mlinska pot 8, Ljubljana,
31. Savka Osmak, Mlinska pot 8, Ljubljana, 32. Tone
Pirnat, Mlinska pot 8, Ljub
ljana, 33. Brigita Pirnat,
Mlinska pot 8, Ljubljana, 34. Peter Čamernik, Mlinska
pot 8, Ljubljana, 35. Valerija Čamernik, Mlinska pot 8,
Ljubljana, 36. Bojan Koderman, Mlinska pot 8, Ljub
ljana, 37. Marjetka Koderman, Mlinska pot 8, Ljubljana,
38. Gregor Meglič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 39. Maja
Meglič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 40. Andreja Črnak Meglič, Mlinska pot 8, Ljubljana, 41. Marjan Štrus, Mlinska
pot 8, Ljubljana, 42. Marija Štrus, Mlinska pot 8, Ljub
ljana, 43. Andrej Podrepšek, Mlinska pot 8, Ljubljana,
44. Rok Tomažinčič, Mlinska pot 4, Ljubljana, 45. Jelica
Zdolšek, Mlinska pot 4, Ljubljana, ki jih vse zastopa
Mateja Maček, odvetnica v Ljubljani, zoper nasprotne
udeležence: 1. Jelka Dolinar, Selanova ulica 23, Ljub
ljana, ki jo zastopa Vasja Jesenko, odvetnik v Ljubljani,
2. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo
zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 3. Rok Tomažinčič, Mlinska pot 4, Ljubljana, in 4. Jelica Zdolšek,
Mlinska pot 4, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, dne 6. 6. 2014 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
BS 111/1, BS 112/1 150/83 z dne 9. 8. 1983 sklenjene
med prodajalcem: SGP „Slovenija ceste Tehnika Obnova“ n.sol.o. Ljubljana, po pooblastilu Zavod za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring Ljubljana, Kersnikova 10, ki
ga zastopa direktor TOZD-a Bajt Slavko, dipl. ing. arh.,
ter kupcem: Andrej Podrepšek, in sicer glede stanovanja
št. 24, na podstrešju stanovanjskega objekta B-53, na
naslovu Mlinska pot 4, 6 in 8, Ljubljana – Črnuče – Ljub
ljana v skupni izmeri 64,20 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 sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2014
N 29/2013

Os-2755/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Mojci Kac, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Bojana Božič Ziherl, Kosovelova 14, Ljubljana, 2. Matevž
Rostaher, Maistrova ulica 9, Maribor, 3. Peter Cimerman, Maistrova ulica 14, Maribor, 4. Vilena Leira Rossa Esperanca, Gregorčičeva ulica 5, Maribor, 5. Vera
Kovačević, Svetinci 42, Desternik, 6. Ivana Breznik,
Maistrova ulica 9a, Maribor, 7. Gabrijela Gruden, Maistrova ulica 9a, Maribor, ki jih zastopa Agencija Etažna,
Jožica Rebrc s.p., Cizljeva ulica 5, Maribor in priglasitelja Marjana Kojakovića, Jadranska ulica 2, Ljubljana, ki
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ga zastopa Agencija Etažna, Jožica Rebrc s.p., Cizljeva
ulica 5, Maribor, zoper nasprotno udeleženko: Mestna
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, za
vpis lastninske pravice v korist predlagatelja Matevža
Rostaherja na posameznem delu št. 657-855-2, v stavbi z naslovom Maribor, Maistrova ul. 9 in 9a, dne 3. 6.
2014 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev
pravnega naslova, prodajne pogodbe z dne 4. 10. 1989,
sklenjene med prodajalcem Občino Maribor - Rotovž po
pooblaščeni organizaciji DO Staninvest Maribor p.o., ki
ga je zastopa direktor Ivan Marinšek in kupcem Francem Rostaherjem, Maistrova 9, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal štirisobno stanovanje s pritiklinami
v Maistrovi 9/I v Mariboru, v stanovanjski hiši, ležeči na
parc. št. 964, vl. št. 651, k.o. Maribor - Grad in na prodanem stanovanju dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2014
N 543/2008

Os-2762/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine
na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in
o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Ur. l. RS,
št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL) na
stavbi z naslovom Maribor, Kardeljeva cesta 55, 57,
59, 61, 63, na predlog predlagateljice Petre Tramšek,
Kardeljeva cesta 57, Maribor, za vpis lastninske pravice na posameznem delu-stanovanju št. 120, v izmeri 42,42 m2, s kletnim boksom, v izmeri 1,90 m2, v stavbi
na naslovu Kardeljeva cesta 57, Maribor, in za vzpostavitev pravnega naslova, 4. 6. 2014 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 9130-89/91 z dne 15. 11. 1991, sklenjene po določilih Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91)
med Tovarno vozil in toplotne tehnike »Boris Kidrič«
p.o. Maribor, Leningrajska cesta 27, kot prodajalcem,
in Polič Zlatico, Kardeljeva cesta 57, ter Polič Jožetom,
Kardeljeva cesta 57, kot kupcema, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje št. 120 v 8. nadstropju
v stanovanjski hiši Kardeljeva 57, k.o. Spodnje Radvanje, katero obsega 42,42 m2, in to kuhinjo 12,14 m2,
sobo 16,92 m2, hodnik 4,82 m2, kopalnico 4,49 m2, balkon oziroma teraso 2,20 m2 in druge prostore 1,90 m2,
in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske
pravice v korist kupcev;
– kupoprodajne pogodbe št. 377/96-RV z dne 13. 9.
1996, sklenjene med Polič Zlatico in Polič Jožetom, kot
prodajalcema, ter AREAL, podjetje za realitete in inženiring, d.d., Maribor, Strossmayerjeva ul. 11, Maribor, kot
kupcem, s katero sta prodajalca kupcu prodala enosobno stanovanje št. 120 v VIII. nadstropju stanovanjskega
objekta v Mariboru, ki stoji na zemljišču parcela št. 100,
vl. št. 57, k.o. Sp. Radvanje, katero obsega 42,42 m2,
in kateremu pripada kletni boks v velikosti 1,90 m2, in
na katerem sta prodajalca dovolila vknjižbo lastninske
pravice v korist kupca;
– kupoprodajne pogodbe št. 379/96-RV z dne 17. 9.
1996, sklenjene med AREAL, podjetje za realitete in in-

Stran

1642 /

Št.

50 / 4. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ženiring, d.d., Maribor, Strossmayerjeva ul. 11, Maribor,
kot prodajalcem, in Zavarovalnico Maribor, d.d., Maribor,
Cankarjeva ul. 3, kot kupcem, s katero je prodajalec
kupcu prodal enosobno stanovanje št. 120, v VIII. nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, ki stoji na
zemljišču parcela št. 100, vl. št. 57, k.o. Sp. Radvanje,
katero obsega 42,42 m2, in kateremu pripada kletni boks
v velikosti 1,90 m2, in na katerem je prodajalec dovolil
vknjižbo lastninske pravice v korist kupca;
– prodajne pogodbe opr. št. 01-868/03 z dne 5. 12.
2003, sklenjene med Zavarovalnico Maribor d.d., Maribor, Cankarjeva ulica 3, Maribor, kot prodajalcem, in
Nevenko Šprah, Goriška ulica 14, Maribor, kot kupovalko, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje
št. 120 v 8. nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, Kardeljeva cesta 57, v izmeri 42,42 m2 in kateremu
pripada kletni boks v velikosti 1,90 m2, nepremičnina
stoji na zemljišču parcela št. 100, vl. št. 57, k.o. Spodnje
Radvanje, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupovalke.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 77/2014

Os-2694/14

Okrožno sodišče v Celju je po okrožni sodnici Carmen Kus, v pravdni zadevi tožeče stranke Barbare
Šprajc, Bukovje 37, Gorica pri Slivnici, ki jo zastopa
mag. Igor Karlovšek, odvetnik v Celju, zoper toženo
stranko Nihad Bešić, Regentova ul. 9, Maribor, zaradi
plačila 22.000,00 EUR s pp, na podlagi 4. in 5. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 6. 5. 2014 sklenilo:
Toženi stranki Bešić Nihadu se postavi začasni
zastopnik odvetnik Matjaž Klep, Gledališka ul. 2, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v postopku dokler tožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti pristojen Center za socialno delo.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 5. 2014
2147 I 103/2001

Os-2797/14

Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134B, Ljub
ljana,
ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Jankovič Goranu, Podgorica pri Šmarju 19, Grosuplje, zaradi izterjave 567,33 EUR, sklenilo:
Za začasno zastopnico dolžnika se imenuje odvetnica Nevenka Pleterski.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 5. 5. 2014

IV P 432/2012

Os-2403/14

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. IV
P 432/2012 z dne 22. 4. 2014 toženi stranki Reshit Dini
postavilo začasno zastopnico odvetnico Dolores Maučec iz Kopra.
Začasna zastopnica je bila postavljena na podlagi prvega odstavka v zvezi s četrto točko drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki
določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je
prebivališče ali sedež tožene stranke neznan, pa tožena
stranka nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo toženo stranko zastopala
v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 2014
N 298/2013-23

Os-2370/14

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št.
N 298/2013 z dne 16. 4. 2014 nasprotnemu udeležencu Željku Radiću, neznanega prebivališča, postavilo
začasno zastopnico, odvetnico Jelko Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega
udeleženca v nepravdnem postopku pred Okrožnim sodiščem v Kranju N 298/2013 vse dotlej, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 4. 2014
N 134/2014

Os-2221/14

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
dr. Tadeji Jelovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice
Bojane Butala, Ulica Pohorskega bataljona 57, Ljub
ljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Rauter iz Ljub
ljane, zoper nasprotnega udeleženca Klemen Brlek,
Tržaška cesta 40, Ljubljana, dejanski naslov neznan,
zaradi predloga za določitev ukrepov prepovedi zaradi
nasilnih ravnanj po 19. členu ZPND, dne 1. 4. 2014,
sklenilo:
Za začasnega zastopnika nasprotnega udeleženca
se imenuje odvetnica Sabina Palčič, Pot na Ulako 7A,
1386 Stari trg pri Ložu.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2014
Pg 4085/2012-XII

Os-2390/14

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
Vanji Klavora, v pravdnem postopku tožeče stranke SKB
Leasing d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa
Aleš Pegan, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko
Renova Express d.o.o., Prežihova ulica 19, Domžale
(sedaj tožena stranka Jurček Dolenc 1160N Vermont
Ave, Kalifornija, US 90029 Los Angeles, ZDA) zaradi
plačila 20.250,27 EUR s pripadki, dne 31. marca 2014
sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke se postavi
odvetnica Anja Lamut, Pražakova ulica 10, Ljubljana.
Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
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ka. Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2014
VL 92634/2013

Os-2759/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134B, Ljub
ljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik po odvetnici Alenki Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Denisu Sturm, Einspielerjeva ulica 6,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Dragica Kuhelj, Dalmatinova 10, Ljubljana, zaradi izterjave 513,48 EUR,
sklenilo:
dolžniku Denisu Sturm, Einspielerjeva ulica 6, Ljub
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Kuhelj Dragica, Dalmatinova 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2014
IV P 974/2013
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njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 13. 6. 2014
D 247/2013

Os-2488/14

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pokojnem Centrih Stanislavu, rojenem 26. 4.
1930, nazadnje stalno stanujočem Bistrica 14, Lesično,
umrlem dne 23. 6. 2013, v skladu s prvim in drugim
odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena
in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 17. 4.
2014, sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine
po pokojnem Stanislavu Centrihu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem
Stanislavu Centrihu, se po pravnomočnosti tega sklepa
objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojnem Stanislavu Centrihu, se postavi Veronika Kitak Jug,
delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče
v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarjah pri Jelšah
dne 17. 4. 2014

Oklici dedičem

Os-2268/14

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici svétnici Lidiji Križman, v pravdni zadevi tožeče stranke
Alina Kukhar, Mlinska 30, Maribor, začasno prebivališče
Ruška cesta 9, Maribor, zoper toženo stranko Vanja Žuraj, Ruška cesta 71, Maribor, zaradi razveze zakonske
zveze, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki,
na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, sklenilo:
Toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi
odvetnik Robert Pungerl, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 4. 2014
N 4/2013

Št.

Os-2819/14

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je po okrajni
sodnici Tanji Dolar Božič v nepravdni zadevi predlagatelja Miro Cvahte, Koble 8, Loče, ki ga zastopa Velimir
Cugmas, odvetnik v Slovenskih Konjicah, zoper nasprotno udeleženko Sonjo Rumež, Ruška cesta 3, Maribor,
zaradi delitve solastnine, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi
s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju: ZNP), dne 5. 6. 2014 sklenilo:
za začasnega zastopnika nasprotne udeleženke
Sonje Rumež se postavi Tomaž Germ, odvetnik v Celju,
Prešernova ulica 27.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotno udeleženko vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali

O 218/57

Os-2465/14

Pri tukajšnjem sodišču je v teku postopek dodatnega dedovanja po dne 5. 10. 1957 umrlem Jožetu
Beribak, rojen dne 17. 3. 1882, nazadnje stanujoč Krška
vas 10, Krška vas.
Ker sodišču niso znani vsi zapustnikovi dediči, poziva vse tiste, ki menijo, da imajo pravico do zapuščine,
da se v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu
RS in na sodni deski naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče postopek
dedovanja pozneje najdenega premoženja zapustnika
Jožeta Beribaka nadaljevalo in zadevo zaključilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 21. 4. 2014
D 209/2014

Os-2454/14

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Stanislavi Klemenc, hčeri
Franca, rojeni 17. 3. 1925, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 17. 2. 2014, nazadnje stanujoči Na
otoku 9, Celje.
Zapustnica je napravila oporoko, s katero je za dediča svojega stanovanja na naslovu Na otoku 9, Celje,
določila Vladimirja Žuro in Ljubico Šijački Žura, vsakega
do 1/2, medtem ko z drugim svojim premoženjem zapustnica ni razpolagala, zato pride glede tega premoženja
v poštev dedovanje na podlagi zakona. Zapustnica je
bila vdova in ni imela potomcev, prav tako ni imela
bratov in sester oziroma polbratov in polsester, njena
starša pa sta že pokojna. Po podatkih, s katerimi razpo-
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laga sodišče, pridejo v konkretnem primeru v poštev za
dedovanje na podlagi zakona dediči III. dednega reda,
in sicer teta zapustnice Franca Lipič, ki pa je umrla in
ni zapustila potomcev, na podlagi vstopne pravice po
pokojni teti zapustnice Anici Žura pride v poštev za dedovanje bratranec zapustnice Vladimir Žura, na podlagi
vstopne pravice po pokojnem stricu zapustnice Lavoslavu Mastnaku prideta v poštev sestrična Jelica Rakuljič,
ki je umrla in je zapustila potomca Simona Rakuljiča in
sestrična Vida Mastnak, ki je umrla in ni zapustila potomcev. Sodišču je znano, da je bil zapustničin oče Franjo
Voga, niso pa znani podatki o njegovih starših oziroma
o morebitnih zapustničinih dedičih III. dednega reda po
njenem očetu.
Tako se pokaže, da sodišču ni znano ali poleg dediča Vladimirja Žure pridejo v konkretnem primeru v poštev za dedovanje še morebitni drugi dediči III. dednega
reda (zapustnikove babice in dedi oziroma tete in strici
oziroma sestrične in bratranci oziroma njihovi potomci),
prav tako pa sodišču niso znani njihovi podatki (imena
in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi
osebni podatki).
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 4. 2014
IV D 2563/2013

Os-2553/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Šemrov Stanislavu, sinu Šemrov Stanka, rojenem dne 6. 10. 1936, umrlem dne
11. 9. 2013, nazadnje stanujočim na naslovu Šišenska
cesta 2, Ljubljana.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, zapustnik nima sorodnikov I. ali II. dednega reda, ki bi prišli
v poštev kot zakoniti dediči, sodišču pa niso znani podatki o morebitnih sorodnikih III. dednega reda.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Šemrov Stanislavu poziva, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2014
I D 1897/2012

Os-2608/14

Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Francu Gombocu, roj. 31. 12.
1953, umrlem 15. 6. 2012, nazadnje stan. Pot k sejmišču 9A, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti
poročen z Majdo Gomboc, imel je hčerki Vesno Gomboc
in Vojko Peer. Vse dedinje prvega dednega reda so se
odpovedale dedovanju. V drugem dednem redu bi dedovale zap. sestra Marija Juhant, nečakinja Magdalena
Ferme in nečakinja Aleksandra Lobe (obe po pok. sestri
Štefki Štupar), ki so se prav tako odpovedale dedovanju.
V tretjem dednem redu bi (od sorodnikov po materini
strani) dedovali zap. teta Pavla Koritnik, sestrična Sonja

Valjavec Štefulja, bratranca Ciril in Marjan Kregar ter (po
očetovi strani) bratranec Jožko Gomboc. Vsi navedeni
so se dedovanju odpovedali. Podatki o ostalih dedičih
po očetovi strani niso znani.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne potomce zapustnikovih starih staršev po očetovi strani poziva, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2014
I D 2594/2013

Os-2624/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Ekar Milanu, rojenem dne 18. 7.
1942, umrlem dne 31. 7. 2013, nazadnje stanujočim
na naslovu Cesta 27. aprila 15, Ljubljana, državljanu
Republike Slovenije.
Ker so se zakoniti dediči II. dednega reda dedovanju odpovedali, bi prišli v poštev zakoniti dediči III.
dednega reda (zap. stari starši oziroma njihovi potomci),
o katerih pa sodišče nima podatkov.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Ekar Milanu poziva, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2014
D 528/2013

Os-2838/14

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski postopek po pok. Štefaniji Pušnik, hčeri Antona,
upokojenki, roj. 12. 12. 1920, državljanki Republike
Slovenije, samski, umrli 11. 7. 2013, iz Ptuja, Panonska ulica št. 5.
Pokojnica je napravila oporoko. Ker se ne ve ali je
kaj pokojničinih dedičev, ki bi bili poklicani k dedovanju
na podlagi zakona, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD),
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 16. 6. 2014
D 165/2013

Os-2625/14

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Valant Milanu, roj. 10. 9. 1954, nazadnje
stalno stanujočim Donačka gora 47, Rogatec, umrlem
dne 14. 5. 2013, v skladu s prvim in drugim odstavkom
130. člena, prvega odstavka 131. člena in 206. členom
Zakona o dedovanju (ZD), dne 3. 4. 2014 sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine
po pokojnem Valant Milanu, naj se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica.
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Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem
Valant Milanu, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi
za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojnem Valant Milanu se postavi Veronika Kitak Jug,
delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče
v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 3. 4. 2014
D 94/2014

Os-2822/14

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pok. Antonu Langerju (Longarju), umrlem dne 5. 2. 1907, Rodine 13, Trebnje, sodišče
poziva dediče I., II., III. dednega reda ter vse, ki mislijo,
da imajo pravico do zapuščine po pok. Antonu Langerju
(Longarju), da se priglasijo sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 13. 6. 2014

Št.

IV N 2/2014

Os-2820/14

Okrajno sodišče v Brežicah na predlog predlagateljice Ivanke Kene, stanujoče Pavlova vas 29, Pišece, vodi nepravdni postopek razglasitve pogrešane Ane
Mlakar, rojene 22. 7. 1915 v Podgorju 26, po uradnih
podatkih stanujoča tudi na naslovu Podgorje 65, p. Pišece, za mrtvo.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je Ana
Mlakar pogrešana že od časa 2. svetovne vojne. V zemljiški knjigi je vpisana kot solastnica do 1/40 parcele
št. 540/1, k.o. 1259 – Pavlova vas.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešane, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
od objave tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega
roka, pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 13. 6. 2014
N 10/2014

Os-2839/14

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi nepravdni postopek pod opr. št. N 10/2014 po predlogu predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki
jo zastopa državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek
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v Kopru, Ferrarska ulica 5 B, 6000 Koper, za razglasitev
pogrešanega Antona Skoka, rojenega 6. 6. 1870, nazadnje stanujočega Mereče 24, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Ljubica
Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska Bistrica, za mrtvega.
Po navedbah predlagateljice je bil Anton Skok rojen
dne 6. 6. 1870, staršema Mihaelu Skoku in Mariji Barbiš
in je dne 28. 5. 1899 sklenil zakonsko zvezo z Marijo
Valenčič, rojeno 5. 3. 1877. Zadnje poročilo o pogrešanem predstavljata darilna in užitkarska pogodba z dne
3. 1. 1934, XII in dedna pogodba z dne 3. 1. 1934, XII.
Od njegovega rojstva je minilo že več kot 70 let, od pogrešanega pa že od leta 1934 ni bilo nobenega poročila
in je verjetno, da ni več živ, vendar listinskega dokaza
o njegovi smrti ni.
V skladu s 85. členom Zakon o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega Antona Skoka, rojenega
6. 6. 1870, naj se oglasi. Prav tako pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem Antonu Skoku, rojenem
6. 6. 1870 in njegovem življenju, da v roku 3 mesecev
od objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbnici za
poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska
Bistrica, ker bo sicer sodišče po izteku navedenega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 6. 2014
N 29/2013

Oklici pogrešanih

50 / 4. 7. 2014 /

Os-2760/14

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane Antonije Babič, hčere Domenica,
poročene Juriševič, neznanega bivališča, za mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2014
I N 36/2013

Os-2696/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Martine Cukjati, Lukežiči 42, Renče, ki jo zastopa odv. pisarna Ivana Makuca iz Tolmina, postopek
o razglasitvi za mrtvega, in sicer Jožef Cavalli, neznanega bivališča, prej Lokvica 33, Miren, ki ga zastopa
začasna zastopnica, odvetnica Vesna Fašink iz Idrije.
O pogrešanem razen izpiskov iz zemljiške knjige,
da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešanega Cavalli Jožefa, naj javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 5. 2014

Stran

1646 /

Št.

50 / 4. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Arlič Kaja, Verpete 2, Frankolovo, zavarovalno polico, št. 50500062486, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnc-333894
Arlič Kaja, Verpete 2, Frankolovo, zavarovalno polico, št. 50500107916, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnb-333895
Breznik Tadej, Ravenska cesta 42A, Beltinci, zavarovalno polico, št. NAL-POL-0106006757, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gne-333917
Brlan Andreja, Videm 1, Cerknica, zavarovalno polico, št. 70000024996 (fondpolica), izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnu-333901
Cerovšek Sašo, Trg 12, Brestanica, zavarovalno
polico, št. 505 00000 759, izdala zavarovalnica AS d.d.
gno-333907
Čerenak Simon, Čufarjeva cesta 3, Velenje, zavarovalno polico, št. 70000034414, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica. gnk-333911
Gregorčič Inge, Medenska 35, Ljubljana - Šentvid,
zavarovalne police, št. 50500062413, 50500062613,
50500062411, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica,
d.d. gnt-333902
Lešer Roman, Borova vas 13, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500017456, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-65
Lukas Frančiška, Ložane 17, Pernica, zavarovalno polico, št. 50500046946, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-66
Perc Aleš, Mali Vrh pri Šmarju 57, Šmarje - SAP, zavarovalno polico, št. 50500074320, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnr-333904
Roškar Rebeka, Žolgarjeva 18, Maribor, zavarovalno polico, št. 11.045186, izdala zavarovalnica Grawe.
m-70
Rošker Marko, Gradiška 255, Pesnica pri Mariboru,
zavarovalno polico, št. 50500094388, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-63
Stjepanović Svetlana, Srednje Bitnje 113, Žabnica,
zavarovalno polico, št. 70000039343, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf-333891
Škrinjar Zdenka, Mariborska ulica 15, Zgornja Polskava, zavarovalno polico, št. 50500035931, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-62
Tetičkovič Danica, Koroška 71, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500117626, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. m-67
Vinkovič Milan, Olimje 9, Podčetrtek, zavarovalno
polico, št. 50500081288, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnh-333914

Spričevala preklicujejo
Blešč Leja, Turjaško naselje 3, Kočevje, spričevalo
7. razreda OŠ Zbora odposlancev, izdano leta 2012.
gnv-333900

Iršič Anja, Globoče 5, Vojnik, spričevalo 8. razreda, št. 713/2004, izdajateljica Ljudska univerza Celje.
gnu-333905
Koren Dušan Andrej, Pot na Briško planino 10, Tržič, preklic diplome FAGG, Univerze v Ljubljani, izdana
leta 1987, objavljenega v Ur. l. RS, št. 38/14, pod oznako
GNT-333727. gnz-333896
Kregar Jasmina, Krivec 4, Ljub
ljana, indeks,
št. 18050611, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje
2005. gnj-333912
Perhavec Anej, Dolnje Ležeče 85, Divača, indeks,
št. 23090613, izdala Fakulteta za strojništvo, leto izdaje
2009. gnw-333899
Špes Miran, Goriška cesta 53, Velenje, diplomo
Tehniške fakultete Maribor, Univerza v Mariboru, izdana
leta 1989. gnd-333918

Drugo preklicujejo
AMIGOS d.o.o., Orlova ulica 26, Ljubljana, licenco
za prevoz, reg. št. LJ-UL 202, št. 005001/03976/001,
izdala GZS Ljubljana. gnz-333921
Arh Nejc, Dobovičnikova ulica 14, Vrhnika, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnc-333919
Avtobusni prevoz Štefan Perko s.p., Mala
Ilova Gora 8, Videm - Dobrepolje, licenco, številka 000395/004, za vozilo mercedes benz, registrska
številka LJ-75-8GH. gnx-333923
Avtoprevozništvo in zemeljska dela Rajko Bukovec s.p., Gomila pri Kogu 12, Kog, licenco, številka 009848/003, za vozilo TAM 260, registrska številka
MS FN-846. gni-333913
Balaž Jasmina, Zenkovci 84, Bodonci, študentsko
izkaznico, št. 61238389, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-69
Bolhar Janez, VIII. ulica 32A, Preserje pri Radomljah, Radomlje, originalni račun za izvenkrmni motor
Yamaha 25 DMA , račun št. 105561. gne-333892
EURO-TANKTRANS d.o.o., Kocbekova cesta 8,
Ljubečna, dovolilnico, za državo Makedonijo, oznaka države 807, številka dovolilnice 003001/2013. gnu-333926
Gobov Miha, Partizanska cesta 40, Celje, študentsko izkaznico, št. 63050472, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnw-333924
Golob Špela, Glinškova ploščad 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 7110080, izdala Biotehniška fakulteta. gns-333903
Goran Cimperšek s.p., Ulica bratov Učakar 136,
Ljubljana, licenco, številka 10861, za vozilo 010861/001,
registrska številka LJ AJ-995. gnn-333908
I2I - G d.o.o., Dolenja vas 5, Prebold, spričevalo
o plovnosti za letalo Cirrus SR22, registrska številka
S5-DTM. gnx-333898
Ipavec Maja, Čargova ulica 24, Kanal, študentsko
izkaznico, št. 20080117, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. gny-333897
Jodeh Yasin, Preložnikova 18, Vojnik, odločbo
o izbrisu plovila, izdana na ime Yasin Jodeh, veljavna od 21. 11. 2011, izdajateljica Luška kapitanija Izo-
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la, številka 3734-107/2011/15, izdana 21. 11. 2011.
gng-333915
Kurent Marija, Sneberska cesta 142, Ljubljana - Polje, študentsko izkaznico, št. 18120563, izdala Univerza
v Ljubljani. gnp-333906
Lulić Sanela, Ižanska cesta 400/V, Ljubljana, izvod
licence, št. 013310/003, izdana 23. 4. 2014 pri OZS
Ljubljana. gnm-333909
Maver Ciril, Dolenjska cesta 328, Škofljica, štampiljko z besedilom: transporti Maver d.o.o., št. 2, Dolenjska
cesta 328, 1291 Škofljica. gnf-333916
Milošič Janja, Spodnja Polskava 324, Pragersko,
študentsko izkaznico, št. 61262601, izdala Pedagoška
fakulteta, Univerza v Mariboru. gnb-333920
Omerzel Maja, Sovretova ulica 52, Krško, študentsko izkaznico, št. 25090082, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnv-333925
Oražem Špela, Mali Log 14, Loški Potok, študentsko izkaznico, št. 41070061, izdala Medicinska fakulteta. gnd-333893
Rogan Denis, Dobrovnik 266B, Dobrovnik - Dobronak, študentsko izkaznico, št. 81679959, izdala EPF,
Maribor. m-68
TONELI d.o.o., Spodnji Hotič 51, Litija, štampiljko
z besedilom: TRGOVSKO PODJETJE TONELI d.o.o.,
Sp. Hotič 51, Litija, številka 2. gny-333922
Transport Kumelj d.o.o., Ljubljanska cesta 2A,
Ivančna Gorica, licenco, številka GE004615/05877/010,
za vozilo mercedes benz, registrska številka NM
KA-221. gnl-333910
Vrbnjak Martin, Nova ulica 44, Šentilj v Slovenskih
goricah, vozniški izpit za viličarja, št. 394, izdan 30. 5.
1994, izdajatelj Andragoški zavod. m-64
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