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Javni razpisi
Št. 430-205/2014/16

Ob-2959/14

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programa oziroma izid javnega razpisa, št. 430-205/2014
za izvajanje programa »Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite«, ki se
financira iz Evropskega sklada za begunce in sredstev
Ministrstva za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/14, pod objavo
št. Ob-2177/14, z dne 11. 4. 2014 in na spletni strani
Ministrstva za notranje zadeve:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanja programa pravnega informiranja tujcev,
ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito
in prosilcev za mednarodno zaščito (v nadaljevanju:
prosilcev), in sicer obveščenost o postopku, pravicah,
obveznostih in posledicah neupoštevanja obveznosti in
nesodelovanja s pristojnimi organi.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega programa
Za izvajanje programa »Informiranje in pravno
svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite«
je bila izbrana vloga prijavitelja Pravno-informacijski
center nevladnih organizacij – PIC, v okvirni vrednosti
50.000,00 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sredstva za izvajanje predmetnega programa so zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce – letni program 2013 in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-54/2014/25(15131-20)

Ob-2978/14

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programa oziroma izid javnega razpisa, št. 430-54/2014, za
izvajanje programa »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 17/14, pod objavo Ob-1656/14, z dne 7. 3.
2014, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v azilnem
domu, nudenje osnovnih informacij o njihovih pravicah,
dolžnostih, kulturi, navadah, družbi, življenju, delu in
institucijah v Republiki Sloveniji ter zagotavljanje kvalitetnega preživljanja časa.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega programa: za izvajanje programa
po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Inštitut za afriške študije, Ljubljana, v vrednosti
79.785,40 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se program financira:
sredstva za izvedbo predmetnega programa so zagotovljena iz sredstev Evropskega sklada za begunce – letni
program 2013 in sredstev proračuna RS – slovenske
udeležbe.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 5100-7/2014-1

Ob-2992/14

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11,
45/12, 96/3 in 100/13 – popr.) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06
– ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju
na področju znanosti in tehnologije (Uradni list SFRJ,
št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 1994 na
podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94, MP-2/94) ter
Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju
med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje
znanosti (v nadaljevanju: JSPS) z dne 6. 4. 2001, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Japonsko
v obdobju od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na
Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih
projektov (v nadaljevanju: bilateralnih projektov) v obdobju od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2017 na področju družboslovja, naravoslovja in humanistike. Bilateralni projekti
trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska.
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3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter;
– izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo
osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter povečati
število prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev na
razpise okvirnih programov Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12
– ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS,
št. 41/09 in 72/11).
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta,
je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki
niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni
strani agencije in ga do 10. 9. 2014 do 12. ure oddajo
po elektronski pošti na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si.
Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo Japonsko – Podatki za
vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, do 10. 9. 2014 (poštni
žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev
samo v primeru, če predlagani vodja ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in japonski vodja morata
vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (na Japonskem: JSPS, www.
jsps.go.jp/english/; e-mail: nikokukan@jsps.go.jp).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija,
ki ovrednoti bilateralne projekte skladno s Pravilnikom
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti.
Prednost bodo imeli projekti:
– pri katerih bodo sodelovali doktorski študenti in/ali
podoktorandi;
– katerih vodje niso imeli odobrenih bilateralnih projektov v obdobjih 2012–2014, 2013–2015 in 2014–2016
za bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Japonsko.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje
bo dogovorjen sporazumno med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS in JSPS, ki bo podpi-
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san predvidoma januarja 2015. Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora
skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov in obiskov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2015–2017 znaša okvirno
36.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2015–2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejšega letalskega prevoza za slovenske raziskovalce
ob obiskih na Japonskem,
– prevozne stroške na Japonskem,
– stroške namestitve na Japonskem v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in
– dnevnice na Japonskem do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. aprila
2015 do 31. marca 2017.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter
opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-JP-JR-Prijava/2013
na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane
ter oddane na spletni portal do 10. 9. 2014 do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec
nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci
(obrazec ARRS-BI-JP-JR-Prijava/2014) in odda v pisni
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Japonsko za obdobje od
1. 4. 2015 do 31. 3. 2017« ter z nazivom in naslovom
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS
eObrazci do 10. 9. 2014, do 12. ure in v papirni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 10. 9. 2014, do 15. ure.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 10. 9. 2014, do 15 ure.
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna)
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta jav-
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ni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 12. 9. 2014 ob 10. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca januarja 2015.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije:
www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri Panič, po
tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na
e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 03-248/2014

Ob-2963/14

Onkološki inštitut Ljubljana, na podlagi 12. člena
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/07,
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) in Pravilnikom o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11,
45/12, 96/13 in 100/13 – popr.)) objavlja
javni razpis
za 1 kandidata za mladega raziskovalca
pri znanem mentorju v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje usposabljanja mladega raziskovalca za pridobitev doktorata
znanosti, pri izbranem mentorju za raziskovalno področje Onkologija:
– prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.
2. Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne
smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem
v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno
študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski
študij tretje stopnje, ali
– ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem
študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje najmanj 8,00, ali
– ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred
11. junijem 2004 ali
– glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo
izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in
– da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz
prve ali druge alineje oziroma od zagovora magisterija
iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa
do 30. 9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva,
pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij
tretje stopnje, se obdobje od zagovora diplome oziroma
magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani
letnik doda eno leto.
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Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje za pridobitev
znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po
magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. 6. 2004, povprečna ocena
dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru
ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija
tretje stopnje.
Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil
starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma
magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več
kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost
kandidata.
Kandidati, ki bi se ob podpisu pogodbe vpisali v absolventski staž in kandidati, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, ne morejo kandidirati na
razpis.
3. Merila za ocenjevanje kandidatov:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj
(brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu,
sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004
oziroma na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje, opravljenih mora biti
vsaj 80 % vseh izpitov in vaj;
– že zaključen znanstveni magisterij;
– vpis na podiplomski študij tretje stopnje;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri razvojno-raziskovalnem delu
4. Čas financiranja
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer:
– največ štiri leta in šest mesecev, če so vpisani
v štiriletni doktorski študijski program (stari program);
– največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani na
podiplomski študij tretje stopnje (novi program).
Kategorija cene raziskovalne ure za mladega raziskovalca se določi na podlagi kategorije cene raziskovalne ure programske skupine mentorja. Če mentor ni
član programske skupine, se kategorija cene raziskovalne ure za mladega raziskovalca določi na podlagi
kategorije cen raziskovalnih ur raziskovalnih projektov
znotraj raziskovalne skupine (ta se določi na podlagi
povprečja kategorij cen raziskovalnih ur raziskovalnih
projektov znotraj raziskovalne skupine). Mladi raziskovalec je član programske skupine, katere član je mentor,
oziroma član raziskovalne skupine, katere član je mentor, če mentor ni v programski skupini.
Agencija skrajša dobo financiranja, navedeno v drugi alineji prvega odstavka tega člena: za eno leto, če je
mladi raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi
letnik podiplomskega študija tretje stopnje in za dve leti,
če je vpisan v tretji letnik podiplomskega študija tretje
stopnje.
Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je v skladu z Obvestilom ARRS o Sklepu o izboru mentorjev za leto
2013 (št. 63163/2012-922) 1. decembrom 2014 oziroma
v skladu s proračunskimi zmožnostmi. Začetek financiranja usposabljanja se lahko zamakne ali začne pred
navedenim datumom, vendar ne pred 1. 10. 2014.
5. Prijava mora vsebovati:
– življenjepis,
– dokazilo o izobrazbi:
– fotokopija diplome in priloge k diplomi oziroma
pisna izjava, da bo kandidat diplomiral in predložil potr-
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dilo o opravljeni diplomi s prilogo k diplomi do vključno
14. 9. 2014;
– ali dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju;
– ali potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje
stopnje (kolikor je kandidat že vpisan na podiplomski
študij tretje stopnje);
– uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah
s povprečno študijsko oceno (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v RS pred
11. junijem 2004, oziroma na dodiplomskem študiju prve
stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje,
– pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran
v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca ne bo
financiran v okviru Inovativne sheme za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanje aktualnih družbenih izzivov,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
– pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma
sezname določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti,
– fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem
dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani
bolezenski odsotnosti,
– dokazila o eventualnih prejetih nagradah in priznanjih, objavljenih znanstvenih člankov in sodelovanju
pri raziskovalnem delu.
Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki
Sloveniji, mora prijavi priložiti še:
– odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki
Sloveniji in
– pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi
izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja
v tujini opravljenega izobraževanja, ali
– pisno izjavo, da bo predložil odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja
za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji skupaj
s pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija do
vključno 14. 9. 2014.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s prilogami do
vključno 18. 7. 2014 na naslov: Onkološki inštitut Ljub
ljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana,
z oznako »javni razpis za mlade raziskovalce«.
Nepravočasno in nepravilno označene prijave in
prijave, ki ne bodo izpolnjevale razpisanih pogojev, bodo
vrnjene kandidatom.
Izbor kandidatov, ki se prijavijo na javni razpis Onkološkega inštituta, opravi inštitut v soglasju z izbranim
mentorjem. Mentor preveri izpolnjevanje pogojev kandidatov ter jih pisno oceni glede na postavljena merila
za ocenjevanje.
Onkološki inštitut Ljubljana bo sklenil delovno razmerje z izbranim mladim raziskovalcem za določen čas
usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer
do največ 4,5 let.
Kandidati bodo o izidu izbora mladih raziskovalcev predvidoma obveščeni v 15 dneh od zaključka razpisa.
Izraz mladi raziskovalec je zapisan v moški slovnični obliki in je uporabljen kot nevtralen za ženske in
moške.
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Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo interesenti pri Kaji Kališnik, na tel. 01/58-79-133.
Za dodatna pojasnila v zvezi z objavo smo na voljo
na tel. 01/587-91-33.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-2967/14
Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in
45/12) in skladno z Obvestilom o sklepu o izboru mentorjev za leto 2014 št. 6316-2/2013-772 Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, objavlja
Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000
Ljubljana
javni razpis
za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž)
za raziskovalno področje arheologija pri izbrani
mentorici dr. Janki Istenič
Podrobnejše informacije o razpisu so na voljo na
spletni strani Narodnega muzeja Slovenije (www.nms.si)
in po tel. 01/241-44-08.
Rok za oddajo prijave je 17. 7. 2014.
Narodni muzej Slovenije
Ob-2988/14
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem
centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 77/10), prvega odstavka 3. člena in prvega
odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter
postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu
nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 60/11 in 62/12), Slovenski filmski center, javna
agencija Republike Slovenije objavlja naslednje javne
razpise (v nadaljevanju: razpis):
– redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih filmskih projektov;
– redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih
projektov;
– redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev.
Besedila navedenih javnih razpisov bodo od dne
14. 7. 2014 dalje objavljena na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije: www.film-center.si, v zavihku javni natečaji.
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
Št. 35403-0004/2014-2

Ob-2997/14

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 z vsemi sprem.), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
(Uradne objave slovenskih občin 7/2014), Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Radenci (Uradno
glasilo slovenskih občin št. 37/2012), Odloka o predmetu
in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obveznih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
občinskih gospodarskih javnih služb urejanja javnih in
drugih površin v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/2014) ter Statuta Občine Radenci
(Uradno glasilo slovenskih občin 2/2011) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb urejanja
javnih in drugih površin v Občini Radenci
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite: na sedežu Občine Radenci ter na spletni strani
Občine Radenci: www.radenci.si.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 11. 8.
2014, do 10. ure, na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.
Kontakt za dodatne informacije: tel. 02/566-96-10
(tajništvo), 02/566-96-17 (Davorin Zamuda), e-posta:
davorin.zamuda@radenci.si.
Občina Radenci
Ob-2958/14
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 42. in
48. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06), 18. člena Statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14) in Odloka
o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 68/08 in 46/14), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe javne razsvetljave v Občini Sevnica
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200,
telefaks 07/81-61-210, matična številka: 5883008, ID za
DDV: SI99767392.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08
in 46/14).
3. Predmet javnega razpisa in območje koncesije: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe javne razsvetljave in drugih objektov javne službe oziroma strokovni
nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in
njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave.
Izbrani koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja
gospodarske javne službe, ki je predmet tega razpisa,
na celotnem območju Občine Sevnica.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (ponudbo).
V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena
povezana družba udeležena le pri eni (skupni) ponudbi.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska pogodba po tem javnem razpisu se sklene po dokončnosti
odločbe o izbiri koncesionarja, in sicer za določen čas
2 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najpozneje v 60 dneh
po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske
pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih
z zakonom.
5. Postopek izbire koncesionarja: naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane gospodarske
javne službe ponudbo enega ponudnika ali skupino
ponudnikov, z upravno odločbo izdano v skladu s prvim
odstavkom 22. člena Odloka o javni razsvetljavi v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08 in 46/14) in 207. čle-
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nom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13). Javni razpis za opravljanje gospodarske
javne službe javne razsvetljave v Občini Sevnica, vključno z razpisno dokumentacijo, bo objavljen na spletni
strani Občine Sevnica: (www.obcina-sevnica.si).
6. Pogoji za udeležbo: za priznanje sposobnosti
ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za
udeležbo, določene v razpisni dokumentaciji, pri čemer
mora priložiti tudi listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena v skladu
z določili razpisne dokumentacije.
Ponudbo na javni razpis lahko poda skupaj tudi
več oseb, ki morajo ponudbi predložiti pravni akt, iz
katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za
koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko,
s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.
V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki, ki sodelujejo pri skupni ponudbi, skupaj izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v nadaljevanju
tega navodila.
7. Merila za izbor koncesionarja: naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske
javne službe izbral enega koncesionarja ali skupino
ponudnikov – skupna ponudba. Merila za izbor koncesionarja so:
– cenovno opredeljen predlog letnega plana urejanja javne razsvetljave,
– tehnična usposobljenost,
– kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so
pomembne za izvajanje gospodarske javne službe,
– dosedanje izkušnje oziroma reference ponudnika,
– celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,
– finančna usposobljenost,
– pričetek izvajanja gospodarske javne službe skladno z določili koncesijskega akta.
8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na
ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku.
9. Način, kraj in rok za prevzem razpisne dokumentacije: ponudniki lahko tri dni po objavi tega razpisa
zahtevajo razpisno dokumentacijo osebno na naslovu:
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, v pisarni št. 121 – Jurij Kuhar, po elektronski pošti na naslovu:
jurij.kuhar@obcina-sevnica.si, objavljena pa bo tudi na
spletnih straneh Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.
10. Način, kraj in rok oddaje ponudbe: ponudniki
morajo oddati ponudbe na obrazcih prejete razpisne
dokumentacije v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – razpis za koncesijo – GJS javna razsvetljava«
na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. Ponudniki lahko oddajo ponudbe priporočeno po
pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Naročnik/koncedent bo upošteval vse ponudbe, ki bodo
prispele v sprejemno pisarno na naslovu koncedenta
najpozneje do 8. 8. 2014, do 12. ure. Nepravočasne ali
nepravilno opremljene ponudbe bodo zavržene in ponudnikom vrnjene neodprte.
11. Kraj, prostor in čas javnega odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 8. 2014, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
12. Odgovorna oseba za dajanje informacij: dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik
zahtevati izključno v pisni obliki. Odgovorna oseba za
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posredovanje dodatnih pojasnil je Jurij Kuhar. Ponudniki
lahko naslovijo pisna vprašanja na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, elektronska pošta:
jurij.kuhar@obcina-sevnica.si, z oznako »koncesija –
GJS javna razsvetljava«.
Občina Sevnica
Ob-2969/14
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, s spremembami) ter
22. in 25. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Uradni list
RS, št. 16/11, 42/12, 47/13 in 24/14), Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe upravljanja
in vzdrževanja Tržnice Jesenice
1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice.
2. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/11 in spremembe
(Uradni list RS, št. 42/12, 47/13 in 24/14).
3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja
in vzdrževanja Tržnice Jesenice, ki se bo opravljala na
območju Tržnice Jesenice na Stari Savi na Jesenicah.
4. Začetek in obdobje trajanja koncesije: koncesija
se podeli za obdobje najmanj 5 let z možnostjo podaljšanja za naslednjih 5 let. Trajanje koncesije se določi
v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski pogodbi. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa
pogodbe pogodbenih strank – koncesionarja in koncedenta. Izbranemu koncesionarju bo koncedent za čas
trajanja koncesijskega razmerja dal v rabo potrebno infrastrukturo, namenjeno opravljanju dejavnosti. Začetek
in trajanje koncesije je odvisno od dokončnosti odločbe
o podelitvi koncesije.
5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis in pogoji za izbor koncesionarja ter način dokazovanja izpolnjenosti pogojev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Merila za izbor koncesionarja so:
– ugodnosti, ki izražajo ekonomske in socialne prednosti za koncedenta,
– celovitost koncepta upravljanja in trženja ter obseg trženjskih aktivnosti na območju koncesije in širšem
območju Stare Save,
– tehnična usposobljenost in finančna zmogljivost,
– kadrovska in strokovna usposobljenost oseb, ki je
pomembna za izvajanje koncesije,
– celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,

– rok za pričetek izvajanja gospodarske javne
službe.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril
je predmet razpisne dokumentacije.
7. Finančno zavarovanje: skupaj s prijavo mora
ponudnik predložiti:
– bianco menico (neizpolnjeno) za resnost ponudbe, s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo,
v višini 2.000,00 €, ki mora veljati še najmanj 10 dni po
preteku veljavnosti ponudbe in
– izjavo, da bo ob podpisu koncesijske pogodbe predložil nepreklicno bančno garancijo prvovrstne
banke na prvi poziv kot garancijo za dobro izvajanje
koncesionirane dejavnosti v višini 20.000,00 €, ki mora
biti veljavna pet let od sklenitve koncesijske pogodbe
z možnostjo podaljšanja za naslednjih pet let.
8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena na predpisanih obrazcih
s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.
9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice
poda predlog izbora koncesionarja županu, direktor
občinske uprave Občine Jesenice pa izda upravno
odločbo o podelitvi koncesije.
10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja
Tržnice Jesenice, št. 302-45/2014«. Ovojnica s prijavo
mora prispeti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer osebno v sprejemno
pisarno Občine Jesenice do vključno četrtka, 14. 8. 2014
do 12. ure, ali priporočeno po pošti, oddano do vključno
14. 8. 2014 do 24. ure. Nepravočasnih in nepravilno
označenih prijav komisija za odpiranje prijavnih vlog ne
bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene ter neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Odpiranje prijav: Komisija bo v sredo, 20. 8.
2014 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice, odprla vse v roku dostavljene
prijave.
12. Rok za izbor koncesionarja: Komisija predlaga
županu izbor koncesionarja najkasneje v 30 dneh od odpiranja prijav, direktor občinske uprave pa izda upravno
odločbo o izboru v 14 dneh od sklepa župana o izboru.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru
koncesionarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja
ponudb.
14. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si).
15. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
so dostopne na spletnih straneh Občine Jesenice
(http://www.jesenice.si) oziroma na tel. 04/586-92-89
(Vera Djurić Drozdek) in 04/586-93-35 (Jasna Erman).
Občina Jesenice
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Javne dražbe
Št. 3502-0247/2014-1(183)

Ob-2972/14

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12),
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2014,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine
Murska Sobota
I.
Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se
nahajajo na območju Severno obrtno industrijske cone
mesta Murska Sobota, v k.o. 108- Nemčavci in sicer:
parc. št.

539/45

površine

18.091 m²

po izklicni ceni

332.874,00 EUR

parc. št.

539/60

površine

7.281 m²

po izklicni ceni

133.970,00 EUR

parc. št.

539/61

površine

7.280 m²

po izklicni ceni

133.952,00 EUR

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 22 %.
Predmetno območje se ureja z Odlokom o sprejetju
zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono
mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se
namenja izključno za gradnjo objektov za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti.
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES
ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na
transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota štev.
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin v SOIC«,
– notarsko overjeno izjavo, da bo na pridobljenem
zemljišču zgradil objekt, ki bo izključno namenjen za
opravljanje industrijsko-proizvodne dejavnosti,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni
dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno
je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če
izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni
dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati
v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
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5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino,
neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh
po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal
varščino ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli dražitelj
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Mestna občina Murska Sobota si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je
upravičena v roku petih let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati od kupca prodajo nepremičnine po
enaki ceni, kot jo je kupil na dražbi. Odkupna pravica se
vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom lastninske
pravice na kupca.
9. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek, 28. 7. 2014 ob
12. uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I.
nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12 in 24/13).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska
Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba
št. 23 ali po tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 3502-0248/2014-1(183)

Ob-2973/14

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12),
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2014,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Mestne občine Murska Sobota
I.
Opis predmeta prodaje:
1. Stavbna zemljišča, parc. št. 3937/15, 3938/5 in
3938/6, k.o. 105 – Murska Sobota, skupne površine
5.999 m2, ki se prodajajo kot celota, za izklicno ceno
386.336,00 EUR, brez 22 % DDV,
2. Stavbno zemljišče, parc. št. 1030/2, k.o. 105 –
Murska Sobota, površine 1.323 m2, za izklicno ceno
121.716,00 EUR, brez 22 % DDV,
3. Stavbno zemljišče, parc. št. 1782, k.o. 105 –
Murska Sobota, površine 523 m2, za izklicno ceno
21.652,00, brez 22 % DDV,

4. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/2, k.o. 127Krog, površine 895 m2, za izklicno ceno 16.468,00 EUR,
brez 22 % DDV,
5. Dotrajana stanovanjska hiša s pripadajočim
zemljiščem, na naslovu Ribiška ul. 18, Bakovci, parc.
št. 2606 in parc. št. 2607, k.o. 128 Bakovci, skupne
površine 993 m2, za izklicno ceno 23.301,00 EUR, brez
2 % davka na promet nepremičnin.
II.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES
ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano
na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota
št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za
javno dražbo nepremičnin«,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni
dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno
je 100,00 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Če
izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni
dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati
v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino,
neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh
po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal
varščino ne bo pristopil k javni dražbi, ali uspeli dražitelj
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
8. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
9. Javna dražba bo v ponedeljek, 28. 7. 2014 ob
13. uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I.
nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12 in 24/13).
10. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska
Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba
št. 23 ali po tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
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Razpisi delovnih mest
Št. 219-2014

Ob-2964/14

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (Uradni list RS,
št. 51/04), Svet knjižnice Bena Zupančiča Postojna razpisuje delovno mesto
direktorja Knjižnice Bena Zupančiča Postojna.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj
bodo razvidne iz dosedanjega dela in predloženega
programa dela.
Mandat direktorja traja 5 let, po končanem mandatu
je lahko znova imenovan.
Kandidati naj pošljejo ponudbe v 8 dneh po objavi na naslov: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Trg
padlih borcev 5, 6230 Postojna, s pripisom »Za svet
knjižnice – razpis«. Kandidati bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 8. dni po sklepu sveta knjižnice.
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
Ob-2981/14
Na podlagi 16. in 29. člena Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list
RS, št. 83/12) Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o., objavlja javni razpis za
direktorja Javnega podjetja Vodovod siste
ma B d.o.o.
Kandidat/ka za direktorja/direktorico javnega podjetja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo;
– najmanj deset let delovne dobe z zahtevano izobrazbo;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– vodstvene in organizacijske sposobnosti;
– strokovno poznavanje dela na področju gospodarskih javnih služb;
– pogoje iz drugega odstavka 255. člena ZGD-1;
– druge zakonske pogoje.
Kandidat/ka mora k vlogi priložiti:
– kratek življenjepis z opisom del, ki jih je opravljal;
– dokazilo o doseženi izobrazbi (fotokopijo diplome);
– fotokopijo dokumenta, iz katere je razvidna delovna doba (izpisek delovne dobe), oziroma drugo ustrezno
potrdilo o delovnih izkušnjah v delovni dobi;
– opis dosedanjih del, iz katerega je razvidno
poznavanje dela na področju gospodarskih javnih
služb;
– program dela in vodenja javnega podjetja za čas
trajanja mandata;
– izjavo kandidata da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora
družbe;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in

socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
– mu ni izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
– da kot član organa vodenja ali nadzora družbe,
nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu
z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti;
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence,
– potrdilo o državljanstvu.
Delo se bo opravljalo na sedežu Javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o, na Kopališki 2 v Murski
Soboti. Mandat direktorja traja 4 leta. Direktor sklene
pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom
skupščine družbe.
Rok za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji dan
po objavi v Uradnem listu RS. Prijave na javni razpis
z dokazili o izpolnjevanju pogojev se posredujejo v zaprti
ovojnici na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: »Ne odpiraj
– javni razpis za direktorja Javnega podjetja Vodovod
sistema B d.o.o.«
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in
pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo štela tudi
vloga, ko kandidat ne priloži v objavi razpisa zahtevane
dokumentacije ter vloga, iz katere ni mogoče razbrati ali
kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
O izboru bodo kandidati obveščeni v zakonsko določenem roku.
Svet ustanoviteljic Javnega podjetja
Vodovod sistema B d.o.o.
Ob-2990/14
Svet Centra za socialno delo Ljubljana - Šiška razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK,
13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93, 45-I/94 – Odl. US:
U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 31/00 –
ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13
– ZDR-1 in 78/13 – popr.), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07
Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 32. člena Statuta Centra za socialno delo
Ljubljana-Šiška ter sklepa seje sveta z dne 7. 7. 2014,
prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Ljub
ljana - Šiška.
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje
še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona
o socialnem varstvu:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj,
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od
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tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za
mandatno obdobje za katerega se prijavlja.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas
trajanja mandata.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Svet
Centra za socialno delo Ljubljana - Šiška, Celovška
cesta 150, 1000 Ljubljana, z oznako: »Razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Ljubljana - Šiška
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Druge objave
Ob-2960/14
Na podlagi 2, 20. in 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) ter v skladu
s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Javno podjetje Ljub
ljanski potniški promet, d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Garsonjera (stanovanje oziroma posamezni del
št. 22) v 5. nadstropju stanovanjskega bloka na Ulici
Koroškega bataljona 5 v Ljub
ljani, v skupni neto izmeri 25,61 m2 (od tega: soba s kuhinjo 16,33 m2, kopalnica 5,20 m2, predsoba 2,01 m2, balkon 1,07 m2 ter
kletna shramba 1,00 m2); ID znak: 1735-35-22; stavba
št. 35, k.o. 1735 – Stožice, leto izgradnje 1975.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje je last Javnega
podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Nepremičnina ni predmet denacionalizacijskih postopkov in na njej ne obstaja ne zakonita ne
pogodbena predkupna pravica. Prav tako nepremičnina ni obremenjena z drugimi bremeni (hipoteke, služ
nosti).
Nepremičnino je v juniju 2014 ocenil sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke, po mnenju katerega je
nepremičnina potrebna temeljite prenove.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogodba.
4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne cene
(2.700,00 EUR). Varščino so dolžni ponudniki vplačati/nakazati na transakcijski račun Javnega podjetja Ljub
ljanski potniški promet, d.o.o., št. 03100-1005605502 pri
SKB d.d., s pripisom »varščina za nakup nepremičnine
– garsonjera na Ulici Koroškega bataljona 5«. Položena varščina se izbranemu ponudniku oziroma kupcu
všteje v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo varščina vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika, na njihov osebni oziroma
transakcijski račun.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje:
– Nepremičnina se prodaja oziroma kupuje po načelu »videno – kupljeno«.
– Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti
kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – garsonjera na Ulici Koroškega bataljona
5«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime
oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja. Ponudniki ponudbe predložijo v tajništvu družbe
Javno podjetje Ljub
ljanski potniški promet, d.o.o. ali
pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana.

– Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika,
EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID številko za DDV, št. osebnega oziroma transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za vračilo
varščine,
– točno navedbo nepremičnine, ki jo želi ponudnik kupiti,
– ponujeno ceno/kupnino, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno
številko osebnega oziroma transakcijskega računa ter
navedbo banke, pri kateri je le-ta odprt za primer vračila
varščine,
– kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne
številke (fizične osebe), priglasitveni list oziroma izpis iz
sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev (samostojni podjetnik posameznik oziroma pravne
osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da
se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,
– izjavo ponudnika o vezanosti na ponudbo do
sklenitve prodajne pogodbe.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po prejemu
pisnega sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe
skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega stavka, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več
kot 15 dni, ali pa zdrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe niti v podaljšanem
roku, se njegova varščina zadrži in velja, da je odstopil
od sklenitve pogodbe.
– Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena/kupnina. Pri izbiri najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine – najugodnejši bo ponudnik z najvišjo
ponujeno kupnino.
– V primeru, da je podanih več (pravočasnih in
popolnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno
si družba Javno podjetje Ljubljanski potniški promet,
d.o.o. pridržuje pravico, da s ponudniki opravi dodatna
pogajanja.
– Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo
pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse
elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev
ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval ter jo bo
kot nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika.
– Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to
določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma
nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo
dosežena vsaj izhodiščna cena za nepremičnino, ki
je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb
bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh od
dneva odpiranja prispelih ponudb.
6. Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je predmet javnega zbiranja ponudb oziroma prodaje je
27.000,00 EUR.
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V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet
nepremičnin, ki ga je dolžan plačati izbrani ponudnik
oziroma kupec. Kupec nosi tudi vse preostale stroške
v zvezi s pravnim poslom oziroma v zvezi s prenosom
lastninske pravice.
7. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik oziroma kupec je dolžan plačati
kupnino v 30 dneh od sklenitve prodajne pogodbe, na
osnovi izstavljenega računa prodajalca – družbe Javno
podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., katerega bo
prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh
stroških in dajatvah se bo kupcu nepremičnina izročila
v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na
kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.
9. Rok za oddajo ponudb:
Rok za oddajo ponudb je do srede, 20. 8. 2014, do
9. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sredo, 20. 8.
2014, ob 10. uri, v prostorih družbe Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
Ljubljana.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
10. Postopek javnega odpiranja ponudb vodi komisija, imenovana za izvedbo postopka javnega zbiranja
ponudb s strani direktorja Javnega podjetja Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
11. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: iz
ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti
ponudbe oziroma čas vezanosti na ponudbo, in sicer
mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dneva
sklenitve prodajne pogodbe.
12. Javno podjetje Ljub
ljanski potniški promet,
d.o.o. si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb
oziroma da ne sklene prodajne pogodbe s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo ceno oziroma da začeti postopek
prodaje nepremičnine ustavi vse do sklenitve prodajne
pogodbe.
13. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine oziroma v zvezi z izvedbo javnega
zbiranja ponudb ter natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za morebitni ogled nepremičnine lahko
interesenti dobijo v tajništvu družbe Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
Ljubljana, tel. 01/582-25-00, e-pošta: mail@lpp.si, vsak
delovnik med 8. in 12. uro. Besedilo javnega zbiranja
ponudb bo objavljeno na spletni strani družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.: www.
lpp.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Št. 478-25/2013

Ob-2962/14

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.) in določil Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.) ponovno
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Kočevje – kontaktna oseba
Bojan Kocjan, tel. 01/895-04-00):
– Lovska hiša Kleč, lokacija gozd pod Mirno goro,
na naslovu Planina 20, Črnomelj, s koristno površino
(klet, pritličje, mansarda), skupaj 137,10 m2 in gospodarski objekt, stavbi z ID št. 1 in 2, oboje na parc. št. 2154/2,
k.o. Kleč, v skupni izmeri 966 m2 (stavba 79 m2, gospodarski objekt 77 m2, dvorišče 840 m2), izhodiščna cena:
36.907,00 EUR;
– Gostinski center Kočevska reka, na naslovu Kočevska Reka 20, Kočevska Reka, stavbi z ID št. 136,
137, ki tvorita enoten objekt s skupno površino prostorov 1272,5 m2 (klet 576,5 m2, pritličje 596 m2), na
parc. št. 13, v izmeri 596 m2 in na parc. št. 14, v izmeri
2067 m2, oboje k.o. Kočevska Reka, izhodiščna cena:
286.623,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini iz prve alineje, je: stanovanjsko počitniška
dejavnost, društvena dejavnost povezana z naravo, izobraževalna in turistična – rekreativna dejavnost. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini iz druge alineje, je: poslovna dejavnost gostinstvo,
turistična dejavnost ali druga dejavnost, ki je v skladu
s prostorskimi pogoji Občine Kočevje.
b) Lokacija okolica Celja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje – kontaktna oseba Aleksander Ratajc, tel. 03/42-55-187):
– Poslovni prostor (gozdna učilna v mansardi nad
garažo) v izmeri 58,76 m2, na lokaciji Ulica XIV. divizije 17, 3250 Rogaška Slatina, ID znak nepremičnine:
2635-1074-2, k.o. Rogaška Slatina, ID št. stavbe 1074,
posamezni del stavbe št. 2., obstaja predkupni upravičenec, izhodiščna cena: 8.585,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom b) je stanovanjska
in mirna poslovna dejavnost.
c) Lokacija okolica Novega mesta (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto – kontaktna
oseba Andrej Pečavar, tel. 07/39-42-550):
– Poslovni prostor v 1. nadstropju v stavbi, na naslovu Cesta bratstva in enotnosti 43, Metlika, v izmeri 21,04 m2, na parc. št. 1/4 oziroma 1/5, k.o. Metlika, etažna lastnina še ni urejena, izhodiščna cena:
5332,05 EUR;
– Poslovni prostor, v izmeri 103,61 m2, na naslovu
Ulica talcev 18, Straža, v stavbi št. 308, del stavbe št. 2,
ki predstavlja solastni del parc. št. 174/9, k.o. 1447 Gorenja Straža, obstaja predkupni upravičenec, izhodiščna
cena: 22.631,57 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičninah pod razdelkom c) je mirna poslovna ali
društvena dejavnost.
d) Lokacija okolica Maribora (Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Maribor – kontaktna oseba
Jožef Mrakič, tel. 02/234-16-10):
– Stanovanje, v izmeri 33 m2, na lokaciji Podvelka 60, Podvelka, v stavbi ID št. 193, na parc.
št. 1206/33, k.o. Rdeči Breg II, etažna lastnina še ni
urejena, izhodiščna cena: 6.630,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom d) je: stanovanjska
oziroma poslovna dejavnost.
e) Lokacija okolica Kranja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj – kontaktna oseba Janez
Logar, tel. 04/20-24-200):
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– Montažna tipska počitniška stavba TIP 30/1
TRIMO, z ID št. 97, izmere 30 m2, uporabna površina
24 m2 v počitniškem naselju Term Čatež, stoječa na delu
parc. št. 541/66, k.o. Mostec v lasti Term Čatež d.d.,
parcela ni predmet prodaje (zakup), izhodiščna cena:
4.335,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v montažni počitniški stavbi, je počitniška dejavnost.
f) Lokacija okolica Tolmina (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin – kontaktna oseba Edo
Kozorog, tel. 05/38-01-240):
– Logarnica Podkraj, na naslovu Podkraj 56, 2375
Podkraj, poslovno-stanovanjski objekt na parc. št. 629/14,
k.o. Podkraj (2375), stavbišče, v izmeri 551 m2, prostori
skupne površine 276,80 m2 (kletni in pomožni prostori
z dvema garažama neto površine 69,4 m2, pritličje – potencialni poslovni prostor ali stanovanje 114,20 m2, prvo
nadstropje stanovanje 93,20 m2), stanovanje v 1. nadstropju je oddano v najem za nedoločen čas, izhodiščna
cena: 87.635,00 EUR.
– Stanovanje mansardno, v izmeri 55,6 m2, shramba
v kleti 8,4 m2, na naslovu Trg sv. Barbare 3, Idrija, stavba
na parcelni št. 1446/2, k.o. Idrija mesto (2357), ID znak
nepremičnine 2357-634-103, stanovanje oddano v najem za določen čas do 31. 8. 2014, izhodiščna cena:
56.251,30 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini iz prve alineje je stanovanjska oziroma poslovna dejavnost, v nepremičnini iz druge alineje pa stanovanjska dejavnost.
g) Lokacija okolica Ljubljane (Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Ljubljana – kontaktna oseba
Viktor Miklavčič, tel. 01/24-10-624):
– Logarnica Ravnik na naslovu Laze 68, Logatec,
objekt z ID znakom 2018-415-1, s prostori skupne površine 182,21 m2 (pritličje 101,67 m2, nadstropje 80,54 m2),
na parc. št. 944/219, k.o. Laze (2018), v izmeri 144 m2,
dvorišče na parc. št. 944/223, k.o. Laze, v izmeri 951 m2,
stanovanje v 1. nadstropju je oddano v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom 6 mesecev, izhodiščna
cena: 42.500,00 EUR.
Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini, je: stanovanjska, počitniška, društvena
dejavnost, povezana z naravo ter domača obrt, povezana
s kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnostjo.
2. Rok za zbiranje ponudb je 8. 9. 2014 do 8.30.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti,
vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma
ali ure.
3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10 % izhodiščne
cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za gozdove Slovenije, št. 01100-6030234244, sklic
na št. SI 101-1006, pri Upravi za javna plačila, Urad Ljub
ljana. Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli,
bomo varščino brezobrestno vrnili v nominalnem znesku
v 30 dneh od sprejema odločitve, da se njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu
uspel, všteta v kupnino.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o plačilu varščine,
– matično in davčno številko ponudnika, številko
TRR,
– navedbo nepremičnine, ponujeno ceno,
– dejavnost oziroma uporabo, ki se bo izvajala
na predmetu prodaje,
– kontaktno osebo ponudnika in njegovo telefonsko
številko,
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– navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 120 dni
od dneva odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9. 2014 ob
12. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana. Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija
za razpolaganje s stvarnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v roku 8 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.
7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni po
datumu odpiranja ponudb. Merilo za izbor je ponujena
najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot
je navedena za vsako nepremičnino pod točko 1. tega
razpisa. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni
zavezan skleniti pogodb. Vlada ali pooblaščena oseba
s soglasjem predstojnika lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavita, brez dolžnosti povračila
kakršnekoli odškodnine. V primeru prejetih več najugodnejših ponudb bodo najugodnejši ponudniki pozvani
k oddaji nove ponudbe.
8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe, izvedbe vpisa lastništva
v zemljiško knjigo, davek in morebitne druge stroške)
plača izbrani ponudnik.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno, poznejše reklamacije se ne upoštevajo.
10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema
obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati
prodajno pogodbo. Kolikor kupec v navedenem roku ne
podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu, prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe
drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino
mora kupec plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, kar
je bistvena sestavina pravnega posla, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino. Kolikor kupec
v navedenem roku ne plača kupnine, pripade varščina
prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si hkrati pridržuje
pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos prodane nepremičnine ni
možen pred plačilom celotne kupnine.
11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd) prodajanih nepremičnin
interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na tel. številkah,
ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi
vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 430-165/2014/3

Ob-2965/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000
Koper, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb
Republika slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za pre-
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stajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000
Koper.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija
Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, imenovana
z odločbo, št. 430-165/2014/1, z dne 2. 7. 2014.
II. Vrsta pravnega posla: oddaja stvarnega premoženja v najem za opravljanje dejavnosti prodaje zaprtim
osebam.
III. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet najema je poslovni prostor na parceli št. 1570/24, k.o. Koper, št. stavbe 1986, št. dela
stavbe 1.
Lastnik objekta: Republika Slovenija, upravljalec
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem prostora
za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih
oseb.
Izhodiščna mesečna najemnina in strošek uporabe prostora (električna energija, voda, odvoz smeti ...)
znaša 75,00 EUR.
IV. Informacije glede nepremičnine
V Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper je za
dodatne potrebe zaprtih oseb slednjim omogočeno nakupovanje v zavodski trgovini. Trgovina deluje 2x tedensko, in sicer predvidoma ob torkih ter sobotah, po predhodnem dogovoru pa tudi v drugih dnevih. Delovni čas
trgovine je predvidoma od 10. do 13. ure. Ponudba
artiklov v trgovini je prilagojena specifikam zavoda in jo
sestavljajo predvsem prehrambeni izdelki (sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki, kava, konzervirana hrana
…), brezalkoholne pijače, izdelki za osebno higieno, časopisi, cigarete ... Prodajni sortiman (z tehničnim blagom
in športnimi dodatki-proteini) je v dogovoru z upravo zavoda (varnostni vidik) mogoče dopolniti z drugimi izdelki.
V zavodski trgovini je prepovedano prodajati alkoholne pijače in druge proizvode, ki vsebujejo alkohol,
uspavala, analgetike, opioide, steroide, anabolike in druga psihotropna sredstva, nevarne tekočine in vnetljiva
sredstva, rezila in druge nevarne predmete.
Prostor, kjer se vrši dejavnost zavodske trgovine je
pravokotne oblike, v izmeri cca. 2,5 x 5 m ter opremljen
s prodajnimi policami. Drugo opremo (blagajno, hladilno
omaro …) je dolžan izbrani izvajalec zagotoviti sam.
Izvajanje storitev zavodske trgovine vrši zunanji
izvajalec, ki mora izpolnjevati določene pogoje, postavljene z vidika varnosti.
Izvajalec je med drugim dolžan zagotavljati kontinuiteto ter redno izvajanje trgovske dejavnosti v skladu
z urnikom.
Izvajalec mora imeti že odprto svojo trgovino in
pri tem v času pogodbe zagotavljati v zavodski trgovini
enake cene, kot jih ima v lastni trgovini. Izvajalec mora
poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami iz področja
trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi, po katerih
je zavezan poslovati.
Za podrobnejše podatke in informacije glede predmeta javne ponudbe smo dostopni na tel: 05/6100-450
(v času delavnika med 8.30 in 15. uro) pri Barbari Hrvatin Žgur.
V. Pogoji najema
1. Za nepremičnino se lahko sklene najemna pogodba za nedoločen čas z možnostjo predčasne odpovedi z odpovednim rokom treh mesecev.
2. Nepremičnina bo oddana v najem najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. Kriterij
za izbor najugodnejšega ponudnika pa so sledeči:
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– najnižji cenik artiklov po priloženem obrazcu
– stopnja izpolnjevanja zahtevanih pogojev.
3. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogodba
v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 dneh
po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis
pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe.
V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo
naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.
4. Plačilo najemnine: najemodajalec bo za poslovni
prostor izstavljal mesečne račune za najemnino in strošek uporabe prostora do 5. v mesecu za tekoči mesec.
Najemnino in strošek uporabe prostora za prvi obrok
najema bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni od
izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil po sklenitvi pogodbe.
5. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb lahko komisija:
– opravi s ponudniki dodatna pogajanja,
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe.
VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb za oddajo nepremičnin v najem:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
2. Popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv
ponudnika in njegov točen naslov, matična številka, ter
telefonsko številko, navedbo nepremičnine, za katero
daje ponudbo. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– za s.p.: izpis podatkov iz Poslovnega registra,
izpis iz obrtnega ali drugega registra oziroma odločba
upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti,
– za gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodnega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, o dokazilo
o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR,
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema, z navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti
ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje ponudbe).
VII. Postopek
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000
Koper, do vključno 31. 7. 2014 do 10 ure. Na sprednji
strani kuverte mora biti navedeno: »Ne odpiraj, ponudba
za najem nepremičnine za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe
osebnih nakupov zaprtih oseb. Na zadnji strani kuverte
mora biti naveden naziv in naslov ponudnika,
2. pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne
pogoje iz 2. točke/VI,
3. ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 3 dneh po izbiri,
4. nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija.
VIII. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko
s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve pravnega posla.
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IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14). Izvedbo javnega odpiranja ponudb nadzoruje
pristojna komisija.
X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Zavoda za
prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3,
6000 Koper, in sicer dne 4. 8. 2014, ob 12 uri. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov
pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij,
Zavod za prestajanje kazni zapora Koper
Ob-2966/14
SAZOR – Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ, Kersnikova
ulica 10a, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), vabi na pogajanja
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije; vse šole in njihova reprezentativna združenja;
lokalne skupnosti (občine) in njihovo združenje Skupnost slovenskih občin; Združenje ravnateljev osnovnih
in glasbenih šol Slovenije; Zvezo srednjih šol in dijaških
domov Slovenije; in druge uporabnike avtorskih del, ki
izvajajo oziroma imajo interes za izvajanje fotokopiranja
avtorskih del prek obsega iz 50. člena ZASP za potrebe
izvajanja izobraževalnega programa oziroma učnega
procesa v šolah v Republiki Sloveniji.
Uporabniki naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo s priporočeno pošto, najpozneje
v roku 15 dni po objavi tega vabila, na naslov: SAZOR
GIZ, Kersnikova ulica 10a, 1000 Ljubljana.
SAZOR GIZ
Št. 898

Ob-2976/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja nepremičnin.
b) Kraj: Ljubljana, Štihova 18, parc. 1796/78 in
626/82, k.o. Bežigrad.
c) Vrsta nepremičnine: dvosobno stanovanje, v izmeri 44,10 m2 (2636-3865-16) št. 116, v mansardi bloka,
Štihova ulica 18 (soba, kuhinja z jedilnico, kopalnica in
hodnik), kletni prostor, v izmeri 5 m2 in garažno mesto,
št. 49, v izmeri 12,4 m2 v 1. kleti Štihova ulica 20 v Ljub
ljani.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno
– kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
e) Predkupna pravica: /
f) Izhodiščna cena je 89.900,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
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ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo
naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od
prodajne cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 12. 8.
2014, do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Ljubljani – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe,
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 31. 12. 2014, oziroma
do sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 12. 8. 2014, ob 9.30, v sejni
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Št. 918

Ob-2977/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja nepremičnin.
b) Kraj: Ljubljana, Gospodinjska ulica 8, parc.
št. 647/1 in 647/8, k.o. 1739 Zgornja Šiška, delež lastništva Zavoda znaša 14,76 %.
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c) Vrsta nepremičnine: poslovni prostori v II. nadstropju, v izmeri 315,40 m2 v poslovni stavbi, Gospodinjska ulica 8 (sejna soba, 10 pisarn, mini kuhinja, sanitarije in hodnik), kletni prostor, v izmeri 105,40 m2, skupni
prostori, v izmeri 72,88 m2 in 10 zunanjih parkirnih mest.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno
– kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni solastniki in občina.
f) Izhodiščna cena je 546. 700,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo
naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od
prodajne cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 12. 8.
2014, do 9 ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Ljubljani – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 31. 12. 2014, oziroma
do sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 12. 8. 2014, ob 9.15, v sejni
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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Ob-3000/14
Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, objavljamo
namero
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, telefon 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet objave je: namera odprodaje naslednjih
nepremičnin:

a) Podna skladišča s pripadajočim zemljiščem
Kraj/lokacija

Velikost skladišča
last Zavoda
(v m2)

Parc. št.

k.o.

Velikost
parcel
m2

Lastniški delež
Zavoda

Kranj / Tovarna olja GEA d.d. – podno
skladišče

332

30/5,

2105-BRITOF

1.448

23/100

trije 500 tonski
rezervoarji za olje

28/3, 28/4
in 35/4

2105-BRITOF

219

1/1 v sklopu tujega
skladišča

165

109/0

2579-PODGRAD

288

1/3

1.873

6/10

Kranj / Tovarna olja GEA d.d. –
rezervoarji za olje
Podgrad/Finafin d.o.o.
Gornja Radgona / Pomurski sejem
d.d.

1.123

799/27

184-GORNJA
RADGONA

Maribor/KBM Leasing d.o.o.

346,56

2909/0

2713-OB
ŽELEZNICI

3.413

38/1000

Brežice / Kmečka zadruga Brežice
z.o.o.

472,2

58/16

1281-ŠENTLENART

2.306

22/100

k.o.

Velikost
parcel
m2

Lastniški delež
Zavoda

b) Silosi za žita oziroma moko s pripadajočim zemljiščem
Velikost skladišča
last Zavoda
(v tonah)

Parc. št.

8.000

2334/2

1959-DOMŽALE

361

8/10

Metlika / M – KZ

400

2300/40

1515-METLIKA

263

45/100

Imeno / KZ Šmarje

800

1819/11832/1

1230-IMENO

2270

38/100

Celje/Klasje

37.300

730/9, 730/8

1074-SPODNJA
HUDINJA

2986

1/1 v sklopu tujega
skladišča

Celje/Klasje

985 silosi za moko

730/10

1074-SPODNJA
HUDINJA

229

66/100

Celje/Klasje

vagonska tehtnica

744/38

1074-SPODNJA
HUDINJA

84

9161/10000

4.000

158/9

180 ČRNCI

662

1/1 v sklopu tujega
skladišča

Velikost skladišča
last Zavoda
(v tonah)

Parc. št.

k.o.

Velikost
parcel
m2

Lastniški delež
Zavoda

16.113

1/8

105-MURSKA
SOBOTA

4.441

3/4

2302-KROMBERK

2.041

4/100

Kraj/lokacija
Vir / Žito

Apače/TMK Črnci

c) Hladilnice s pripadajočim zemljiščem
Kraj/lokacija

Lenart / Sadjarstvo

540

1200/1, 1200/2
532-LENART
in 1201

1.200

3879/23
in 3879/24

Nova Gorica / MIP

150

1201/30

Izola / Delamaris

90

104/2

Murska Sobota / Pomurka

2626-IZOLA

119

1/1 v sklopu tujega
skladišča
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d) Bencinski servisi z vgrajenimi podzemnimi rezervoarji in pripadajočim zemljiščem
Zmogljivost
rezervoarjev
last Zavoda
(v m3)

Parc. št.

Tuhinj / Petrol – BS

108

780/0

1920-HRIBI

737

54/100

Rovte / Petrol – BS

48

301/5

2008-ROVTE

654

59/100

Šmartno na Pohorju / KS Šmartno
– BS

40

46/5

730-ŠMARTNO NA
POHORJU

228

1/2

Vavta vas / Gorjanci – BS

90

625/7

1494-JURKA VAS

179

3/5

Stari trg / Petrol – BS

75

1635/0

1557-STARI TRG
OB KOLPI

1007

50/100

Loški potok / Petrol – BS

42

3417/13

1640-RETJE

665

52/100

Planina / Petrol – BS

82

310/4, 310/5
in 310/6

1161-PLANINA

1626

41/100

Metlika / Petrol -BS

64

236/42
in 236/43

1515-METLIKA

2.233

32/100

Zadvor / Petrol – BS

16

1659/2

1773-DOBRUNJE

864

32/100

Lovrenc / Petrol – BS

60

357/2

669-LOVRENC NA
POHORJU

935

6/10

Majšperk / Petrol – BS

60

75/2, 75/5
in 75/6

438-LEŠJE

2166

60/100

Tržišče / Petrol – BS

60

1850/3
in 1850/4

1397-TRŽIŠČE

2644

40/100

Gabrovka / Petrol – BS

90

686/1, 689/3
in 692/3

1844-VODICE

2656

4005/10000

Ponikva / Petrol – BS

58

462/3

1128-PONIKVA

533

48/100

Kočevska reka/BS

240

847/0

1590-KOČEVSKA
REKA

297

1/1 v sklopu tujega
skladišča

Kraj/lokacija

k.o.

3. Predkupna pravica: na nepremičninah obstaja predkupna pravica vsakokratnih solastnikov in občine.
4. Zavod pričakuje da bodo zainteresirani ponudniki podali nezavezujoče ponudbe za odkup posamezne
nepremičnine oziroma se bodo solastniki opredelili do
uveljavljanja predkupne pravice.
5. Po prejemu nezavezujočih ponudb, bo Zavod
v skladu z Zakonom o blagovnih rezervah in Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, naročil izdelavo cenilnega poročila in izvedel postopek odprodaje posamezne nepremičnine, za
katero bo izkazan interes za nakup oziroma uveljavljanje predkupne pravice.
6. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
7. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene je
potrebno predložiti do 31. 7. 2014, do 9. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne
odpiraj«.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 31. 12. 2014.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 31. 7. 2014, ob 9.15, v sejni sobi,
VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Velikost
parcel
m2

Lastniški delež
Zavoda
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Št. 75-2/14

Ob-2980/14

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, v skladu
z 20. in 22. členom v povezavi z 28. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti /ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10
in 75/12, 47/13 – ZDU – 1G) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnega prostora za
opravljanje gostinskih storitev na Ekonomski
fakulteti
Splošno
Lastnik prostorov, ki se oddajo v najem je Univerza
v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec).
Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu
RS, in na spletni strani fakultete: http://www.ef.uni-lj.si,
kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija.
Kontaktna oseba za morebitna vprašanja:
Uroš Uranič, spec. 01/58-92-431 ali Alijana Lepšina,
spec. 01/58-92-440.
Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje v najem so delovni prostori, v skupni izmeri 92,7 m2, v stavbi na Kardeljevi ploščadi 17,
1000 Ljubljana, v kletnih prostorih dekanata, katastrska
občina 1736 – Brinje I, št. stavbe 1247.
V naravi navedeni prostori predstavljajo:
– poslovni prostor, ki se nahaja v kletnem delu dekanata, s površino 75 m2,
– skladiščni prostor, s površino 12 m2,
– skladiščni prostor pod stopnicami, s površino 5,7 m2.
Prostori so opremljeni z gostilniškim pultom in mizami.
Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja
gostinske dejavnosti.
Prostori so del stvarnega premoženja, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik.
Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto.
Obvezen ogled prostorov za zainteresirane ponudnike se bo ob predhodni najavi opravil 17. 7. 2014, ob
9. in 12. uri. Izven tega termina ogled prostorov ne bo
možen.
Višina najemnine
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran po postopku in
v skladu z merili tega javnega razpisa.
V najemnino je všteta souporaba garažnega prostora za dostavo in dela hodnika, ki ga najemnik lahko
uporablja za dostop do poslovnih prostorov ter toaletnih
prostorov.
Znesek najemnine, povečan za davek na dodano
vrednost, zapade v plačilo vsakega 5. dne v mesecu za
tekoči mesec. Mesečni znesek najemnine se vsakega
1. januarja uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin
v preteklem letu.
Čas trajanja najema: najemna pogodba se sklene
za določen čas dveh let z možnostjo podaljšanja.
Obveznosti najemnika
Najemnik je dolžan sam in na svoje stroške (na
podlagi te pogodbe) pridobiti vsa dovoljenja, ki so po
veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti
nudenja prehrane.
Najemnik je dolžan najkasneje od 1. 1. 2015 dalje
v najetih prostorih nuditi študentom subvencionirano
študentsko prehrano na študentske bone.
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Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati tudi
obratovalne (elektrika, komunala, ogrevanje, telefon) in
funkcionalne stroške.
Najemnik mora s soglasjem najemodajalca dodatno
opremiti prostore, ki so predmet najema. Morebitna nova
vgrajena oprema ne postane last najemodajalca in jo je
najemnik v primeru prenehanja te pogodbe dolžan na
svoje stroške odstraniti.
Najemnik se zavezuje:
– da bo v gostinskem lokalu potekala ponudba sveže kakovostne hrane;
– da bo poleg hrane nudil tudi napitke (voda, sok,
kava, čaj in ostale brezalkoholne pijače). Točenje alkoholnih pijač je dovoljeno le ob posebnih dogodkih v dogovoru z najemodajalcem;
– da bo potekala ponudba hrane in napitkov vsak
delovnik, od 7. do 19. ure (redni obratovalni čas), po
posebnem dogovoru z vodstvom najemodajalca pa tudi
izven dogovorjenih ur in ob dela prostih dnevih ter za
izvedbo posebnih dogodkov najemodajalca;
– da bo imel zaposlene usposobljene delavce v zadostnem številu, da bo lahko hitro in kvalitetno zagotavljal ponudbo hrane in pijače;
– da bo po posebnem dogovoru z vodstvom najemodajalca nudil strežbo za potrebe najemodajalca (seje
organov in komisij ipd.);
– da bo zagotovil študentske bone na lokaciji najemodajalca najkasneje do 1. 1. 2015 in ustrezno infrastrukturo za plačilo s študentskimi boni;
– da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca
in drugih dobaviteljev v dogovorjenih rokih.
Informativni cenik hrane in pijače, ki ga mora ponudnik priložiti k svoji ponudbi, zavezuje ponudnika,
v primeru sklenitve najemne pogodbe pa postane njena
priloga, razen če bi se najemodajalec in najemnik pozneje drugače dogovorila.
Najemnik zagotavlja, da bo dejavnost v najetih prostorih opravljal kvalitetno. Najemnik bo vzpostavil fizično
in spletno knjigo pritožb in pohval za svoje storitve.
Najemnik se zaveže za vsak dan, ko ne bo izpolnil
pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje
gostinske dejavnosti v najetih prostorih, plačati pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR.
Najemnik se obvezuje, da bo ravnal z opremo in
prostori kot skrben gospodar in bo skrbel za vsa tekoča
dovoljenja v zvezi z obratovanjem prostorov, da bo sproti
skrbel za čistočo prostorov, ki jih najema in souporablja,
prav tako bo skrbel za vso potrebno dokumentacijo vseh
redno in začasno zaposlenih delavcev.
Najemnik mora pri svojem poslovanju upoštevati
hišni red in ostale akte najemodajalca.
Vse bistvene obveznosti najemnika so sicer opredeljene v priloženem vzorcu najemne pogodbe in se
šteje, da so ponudnikom v celoti znane.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa
potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v postopku prisilnega prenehanja, oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov
upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je
v kateremkoli položaju;
– ponudnik mora z HACCP certifikatom ali izkazom
o skladnosti, izkazati skladnost svojih izdelkov in storitev
z zahtevami sistema HACCP;
– ponudnik mora predložiti predstavitev dosedanje
dejavnosti in celovito ponudbo hrane in pijače, vključno
z informativnim cenikom hrane in pijače;
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– ponudnik mora nuditi možnost subvencionirane
študentske prehrane (študentski boni). Kolikor ponudnik
v trenutku oddaje ponudbe ne nudi možnosti subvencionirane študentske prehrane mora predložiti izjavo,
da bo najkasneje s 1. 1. 2015 nudil subvencionirano
študentsko prehrano;
– ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost
podjetja – proizvajalčevo odgovornost za izdelke in odgovornost in odgovornost za posebne primere (npr. zastrupitev s hrano);
– ponudnik mora priložiti potrdilo banke oziroma
bank (za vsak odprt TRR, da v zadnjih 12 mesecih in
imel blokiranega računa);
– ponudnik mora priložiti potrdilo DURS, da ima
poravnane vse davke in prispevke;
– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika;
– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– ponudnik mora na TRR najemodajalca št.
SI56 0110 0603 0708 574 vplačati varščino v višini
2.000,00 EUR in ob oddaji ponudbe predložiti dokazilo
o plačilu varščine;
– ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti tudi na vsaki strani parafiran vzorec najemne pogodbe;
– ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da v celoti sprejema razpisne pogoje in se strinja z vsebino vzorca
najemne pogodbe.
Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba mora vsebovati predvsem: podatke o ponudniku, višino ponujene najemnine (brez DDV), cenik
hrane in pijače (z DDV), čas veljavnosti ponudbe ter
izjavo ponudnika, da v celoti sprejema vse pogoje iz te
razpisne pogodbe in se strinja z vsebino priloženega
vzorca najemne pogodbe. Ponudba mora biti napisana
v slovenskem jeziku. Vse cene morajo biti v evrih.
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik
ponudbo oddal na priloženem obrazcu in zraven priložil
vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila:
– izpis iz poslovnega sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni bil uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– certifikat ali izkaz o skladnosti s katerim izkazuje
skladnost svojih izdelkov in storitev z zahtevami sistema HACCP,
– dokazilo, da je ponudnik registriran za nudenje
subvencionirane študentske prehrane ali izjavo, da bo
najkasneje s 1. 1. 2015 nudil subvencionirano študentsko prehrano,
– dokazilo o zavarovanju odgovornosti gostinske
dejavnosti ponudnika – proizvajalčeva odgovornost za
izdelke in odgovornost za posebne primere (npr. zastrupitev s hrano),
– potrdilo banke oziroma bank (za vsak odprt TRR),
da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega
računa,
– potrdilo Davčne uprave RS, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da mu
v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem,
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– dokazilo o plačilu varščine v znesku 2.000,00 EUR
na TRR najemodajalca,
– vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumentacije, parafiran na vsaki strani posebej,
– informativni cenik hrane in pijače s podpisom in
žigom odgovorne osebe ponudnika.
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi
v izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila
in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
Ponudnik, ki odda ponudbo, ki vsebuje vse potrebne sestavine, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko
tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31. 8. 2014.
Ponudba, ki bi veljala krajši čas ali do preklica, bo izločena iz nadaljnjega postopka.
Rok in način oddaje ponudbe: obravnavale se bodo
ponudbe, ki bodo prispele do vključno 4. 8. 2014, najkasneje do 10. ure na naslov: Univerza v Ljub
ljani,
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljub
ljana.
Na ovojnici mora bit napisano: Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnega prostora – Bife. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden naziv in polni naslov
pošiljatelja.
Odpiranje ponudb bo javno 4. 8. 2014, ob 11. uri,
v sejni sobi dekanata Ekonomske fakultete, Kardeljeva
ploščad 17, Ljubljana. Udeležba ponudnikov ni obvezna.
Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravočasne ponudbe, ki bodo
nepopolne ali nepravilne, bodo izločene iz postopka in
se ne bodo obravnavale.
Varščina
V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini 2.000,00 EUR na TRR najemodajalca št. SI56 0110 0603 0708 574, z navedbo »plačilo
varščine za najem«.
Znesek varščine se ne obrestuje.
Če ponudnik umakne vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži njegovo varščino.
Neizbranim in izločenim ponudnikom (nepravočasne ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina neobrestovana vrnjena v dveh mesecih od poteka razpisanega roka.
Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo sklenjena najemna pogodba v notarskem zapisu, se bo
upoštevala kot dokaz za resnost ponudbe in zavarovanje najemnega razmerja in vseh morebitnih zahtevkov
najemodajalca proti najemniku in se vrne neobrestovana
najemniku po preteku pogodbe.
Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb
Predmet ocenjevanja in izbire bodo le popolne in
pravočasne ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo najemnino.
Drugi pogoji vezani na javno zbiranje ponudb
Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva (ali več)
ponudnikov prejela največje število točk in ponudila
enako visoko najemnino.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnikoli posledic zase:
– kadarkoli ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v najem,
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– ne izbere nobenega od ponudnikov.
Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdelave ponudbe in v primeru neizbire ali razveljavitve razpisa
niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine.
Ponudniki bodo o rezultatu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni.
Sklenitev najemne pogodbe
Izbrani ponudnik mora najpozneje v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem najemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.
Če izbrani ponudnik tega ne stori v navedenem
roku, lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša
rok za sklenitev pogodbe v notarskem zapisu, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v notarskem
zapisu niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži
njegovo varščino.
Če iz kateregakoli razloga v predvidenem (ali podaljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogodba
v obliki notarskega zapisa z najbolje ocenjenim ponudnikom, se lahko opravijo pogajanja in sklene najemna
pogodba s ponudnikom, ki je naslednji po številu doseženih točk.
Priloga k razpisni dokumentaciji
1. vzorec najemne pogodbe
2. obrazec ponudbe s specifikacijo obveznih prilog
k ponudbi
Vse priloge iz te razpisne dokumentacije so dostopne na: http://www.ef.uni-lj.si.
Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta
Št. 51-16/2014-110-1

Ob-2998/14

JGZ Brdo Predoslje 39, 4000 Kranj, na podlagi
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10,
75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
1. Naziv in sedež prodajalca: JGZ Brdo Predoslje
39 4000 Kranj (prodajalec).
2. Opis predmeta prodaje
Prodaja se les na panju, ki ga je potrebno pospraviti
zaradi žledoloma. Prodaja se tudi biomasa v gozdu, ki
je posledica žledoloma. Skupna količina je ocenjena na
cca 4.000 m3 lesa in cca 5.000 prm biomase/sekancev.
Izbrani izvajalec se s sklenitvijo pogodbe zavezuje, da
spravi in odkupi ves poškodovani les ter biomaso tudi
v primeru, da ta presega ocenjeno količino na celotni
površini sanacije, ki znaša cca 200 ha. Tudi za te odkupljene količine lesa in biomase/sekancev ostanejo
enake dogovorjenim pogodbenim cenam.
Površine predstavljajo vzhodni del kompleksa Brdo
in obsegajo oddelke 246, 250, 251, 252, 254 in odseka 253a, 253b, v skupni površini cca 200 ha.
Iz gozda je potrebno spraviti ves les s premerom
večjim od 10 cm. Posek in spravilo je potrebno izvesti
na sklenjenem območju posestva Brdo (cca 200 ha).
Ves les je potrebno spraviti do gozdne ceste in ga do
zaključka pogodbe odpeljati iz gozda.
Na površinah, oddaljenih od ceste več kot 20 metrov, je potrebno ravnati skladno s Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in
zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS,
št. 55/94, 95/04, 110/08).
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V pasu 20 m ob cestah (cca 13 km cest) je potrebno
odstraniti posledice žledoloma (npr. vrhači) in vse sečne
ostanke. V večjih jedrih mlajših razvojnih faz je potrebno
odstraniti vsa poškodovana ali nagnjena drevesa in jih
zmleti v biomaso.
Prodaja se celotna količina lesa in biomase, obračun se napravi po dejansko oddanih količinah na podlagi
oddajnic in tehtalnih listov.
Ocenjene količine lesa:
– ca. 4.000 m3; hlodovina do 40 %, celuloza do
50 %, drva do 10 %.
– ca. 5.000 prm zmlete biomase.
Zgoraj navedene količine so zgolj okvirne in naročnik, zaradi morebitnih odstopanj od ocenjenih količin
lesa, ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti.
Rok za izvedbo sečnje, spravila in vzpostavitve
gozdnega reda je 31. avgust 2014, kar je tudi rok za
odvoz vse biomase. Rok za odvoz vsega lesa s celotne
površine poseka in spravila je 10. september 2014.
3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa
na panju.
4. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za predmet prodaje lesa na panju
znaša:
– hlodovina iglavci: 32 EUR/ m3,
– celuloza 8 EUR / m3 (pri boru je cca m3= tona),
– biomasa: 0,5 EUR / prm,
– drva: 12 EUR / m3.
V izhodiščnih cenah ni zajet 22 % DDV, ki ga plača
kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino za
posekan in spravljen les plačati mesečno, za obdobje
od 1. dne meseca oziroma dne začetka sečnje (za prvi
mesec) do zadnjega dne v mesecu, v roku 8 dni od
prejema računa.
Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni pogodbi. Plačana varščina se ne obrestuje. JGZ Brdo bo na podlagi
odpremnic in tehtalnih listov mesečno izstavljal račune.
6. Plačilo varščine
Varščina znaša 3.000 EUR.
Varščino je potrebno plačati na račun prodajalca,
št. 02068-0090878267 odprtega pri NLB. Varščina se
plača v enkratnem znesku.
Ponudniki so dolžni plačati varščino najkasneje do
roka za oddajo ponudb. Plačilo varščine je pogoj za
upoštevanje ponudbe in potrdilo o plačilu varščine mora
biti priloženo ponudbi, saj je obvezna sestavina le-te.
7. Pogoji prodaje
Predmetno premično premoženje se prodaja po
načelu videno – kupljeno.
Ponudnik je dolžan k ponudbi priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ločeno za hlodovino [EUR/m3],
celulozni les [EUR/m3 ali EUR/t s faktorjem pretvorbe m3 v tono], biomasa [EUR/prm ali EUR/t s faktorjem pretvorbe prm v tono] in drva [EUR/m3 ali EUR/pr
ali EUR/t s faktorji pretvorbe), ki ne sme biti manjša od
izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno
od izhodiščne.
Vsi stroški v zvezi z izvedbo in spravilom lesa,
vzpostavitvijo gozdnega reda ter stroški v zvezi s škodo,
ki bi nastala pri sečnji in spravilu, bremenijo ponudnika
(kupca). Poškodovano gozdno in cestno infrastrukturo
(poškodbe gozdnih cest, poškodovani drenažniki itd.) je
potrebno sanirati do 12. septembra 2014. Vso gozdno
in prometno infrastrukturo je potrebno vrniti v prvotno
stanje.
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8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb:
Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki je skladno
z veljavnimi predpisi registriran in usposobljen za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih oziroma lahko
v njegovem imenu in na njegov račun ta dela v gozdovih
opravi za to dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi registrirano in usposobljeno podjetje.
Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vsebuje naslednje sestavine:
– potrdilo o plačilu varščine, ki ga izda prodajalec,
– potrdilo prodajalca, da ima ponudnik poravnane
vse zapadle obveznosti do prodajalca,
– potrdilo prodajalca, da je ponudnik izpolnil vse
dosedanje pogodbene obveznosti do prodajalca, ki so
zapadle do roka za oddajo ponudb,
– podatki o ponudniku (OBR-1),
– izjava o ponujeni kupnini, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene (OBR-2),
– izjava o sposobnosti in usposobljenosti za izvedbo poseka in spravila lesa (OBR-3),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o blokadi TRR,
– izjava o vezanosti na dano ponudbo (OBR-4),
– izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju (OBR-5),
– osnutek kupoprodajne pogodbe s parafirano vsako stranjo,
– pooblastilo za zastopanje v postopku javnega
zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vsa zgoraj zahtevana potrdila, vse izpolnjene obrazce razpisne
dokumentacije in parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe. Ponudnik lahko zahtevane dokumente predloži
v fotokopijah, razen podpisanih priloženih obrazcev in
parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih mora ponudnik predložiti v izvirniku. Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v izvirnike dokumentov.
Prodajalec bo v primeru dvoma glede usposobljenosti izvajalca del v gozdu, ponudnika (kupca) pozval
k predložitvi dodatne dokumentacije. Ponudnikovo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti glede registracije
in usposobljenosti izvajalca del, pomeni razlog za razveljavitev kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca.
V tem primeru prodajalec zadrži ponudnikovo (kupčevo)
varščino, prav tako pa si pridružuje pravico povabiti
k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajalec bo najugodnejšega ponudnika izbral na
podlagi merila najvišje povprečne ponujene cene (kupnina). Ponujena cena za vsak posamezni gozdni sortiment
mora biti višja ali vsaj enaka izhodiščni ceni navedeni
pod točko 4.
Povprečna ponujena cena se izračuna kot ponderirana vrednost cen za posamezen gozdni sortiment,
in sicer: ponujena cena za hlodovino iglavcev * 0,69
+ ponujena cena za celulozo * 0,21 + ponujena cena za
biomaso * 0,04 + ponujena cena za drva * 0,06.
Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudb, ki bodo enakovredne, bo prodajalec opravil
dodatna pogajanja, s ponudniki, ki bodo podali najugodnejše ponudbe.
10. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
Prodajalec bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil
kupoprodajno pogodbo v roku 3 dni od dne odpiranja
ponudb.
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Če izbrani ponudnik pogodbe ne podpiše, prodajalec zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec
pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega
najugodnejšega ponudnika.
11. Nepravočasne/nepopolne ponudbe
Ponudbe, ki so prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasna, vendar nepopolna
ponudba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Ne glede na navedeno pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do
odpiranja ponudb.
12. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna
90 dni od dne oddaje.
13. Vračilo varščine: vplačana varščina, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim
ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačana
varščina se bo vrnila brez obresti.
14. Rok za oddajo ponudb
Ponudnik mora oddati svojo ponudbo (z vsemi zahtevanimi dokumenti iz 8. točke tega razpisa) v vložišče
prodajalca (tajništvo v hotelu Brdo) do 28. 7. 2014, do
10. ure. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah
z oznako: »Javno zbiranje ponudb – les na panju 2014,
Ne odpiraj«.
15. Kraj in čas odpiranja ponudb
Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni sobi prodajalca
(1. nadstropje pristave Zois) dne 28. 7. 2014, ob 11. uri.
Odpiranje ponudb je javno.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni pisno po elektronski pošti na dan odpiranja
ponudb.
JGZ Brdo lahko do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, prekine
oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge.
16. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije
in ogled
Celotno razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani prodajalca JGZ Brdo: http://www.
brdo.si/aktualno
Svoja vprašanja v zvezi s prodajo premičnega premoženja v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
pošljete na elektronski naslov: velimir.kemec@gov.si.
Ponudniki si pred oddajo ponudbe morajo ogledati
lokacijo del, za ogled se je potrebno najaviti na zgoraj
navedenem elektronskem naslovu. Vsa navodila, dana
ob ogledu lokacije, veljajo kot del pogojev za sodelovanje oziroma oddajo ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli prekiniti postopek izbire, pri čemer bo ponudnikom vrnil plačano
varščino, ne bo pa kril morebitnih drugih nastalih stroškov z oddajo ponudbe.
17. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani prodajalca: http://www.
brdo.si/aktualno.
JGZ Brdo
Št. 478-015/2014-001
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Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) ter 46. člena Uredbe
o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13
in 10/14) objavljamo
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javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
I. Predmet oddaje v najem
Občina Gorenja vas – Poljane kot lastnica odda
v najem poslovni prostor v objektu, na naslovu Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (parc. št. 162/8 in
162/21, k.o. 2057 Gorenja vas), in sicer poslovni prostor
v kleti objekta (126,80 m2) in teraso (37,00 m2) za opravljanje gostinske dejavnosti. Predmet najema je tudi pet
parkirnih prostorov ob poslovnem prostoru, in sicer na
zemljišču parc. št. 162/21, k.o. 2057 Gorenja vas.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno, Občina Gorenja vas – Poljane je edini lastnik nepremičnin,
ki so predmet javnega zbiranja ponudb.
Poslovni prostor v podaljšani III. gradbeni fazi, se
oddaja brez gostinske opreme in drobnega inventarja.
Poslovni prostor še ni registriran za opravljanje
gostinske dejavnosti. Za ustrezno registracijo, skladno
z veljavno zakonodajo poskrbi izbrani najemnik.
II. Izhodiščna cena najemnine: izhodiščna najemnina, določena na podlagi cenitve (Hof Viljem s.p. z dne
3. 5. 2014), skupaj znaša 974,79 evrov na mesec. V izhodiščni ceni ni zajet DDV.
III. Način in rok plačila najemnine
Najemnik bo najemnino poravnaval v roku 30 od
prejema računa, ki ga bo najemodajalec izstavljal do
15. dne v mesecu, za tekoči mesec. Plačilo najemnine
v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Obveznost plačila najemnine nastopi v naslednjem
mesecu po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Zamude s plačilom najemodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti. Najemnina se bo enkrat letno usklajevala z indeksom rasti življenjskih potrebščin
v RS. Najemnik je dolžan plačevati tudi vse davke,
prispevke in druge javne dajatve (davek na dodano
vrednost …), kateri se v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi obračunavajo in plačujejo glede na višino
najemnine, določene v neto znesku (glede na trenutno
veljavne predpise se DDV od najemnine ne plačuje).
IV. Merila za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je
najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto ceno, se bodo s ponudniki izvedla
dodatna pogajanja.
V. Varščina za resnost ponudbe: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje dva dni pred
rokom, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino
v višini 974,79 EUR, in sicer na transakcijski račun
najemodajalca, številka 01227-0100007212, odprt pri
Banki Slovenije, ter obvezno navesti namen nakazila:
varščina, pri nakazilu pa navesti model 00, sklic 601.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v najemnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačilu varščine je
obvezni sestavni del ponudbe. Če izbrani najemnik ne
bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana varščina zadržana kot odstopnina.
VI. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– fizične osebe in samostojni ponudniki morajo
v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek,
naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno
številko in številko TRR,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR ter podatke o zakonitem zastopniku,
– navedbo ponujene mesečne najemnine za predmet oddaje v najem, ki ga ponudnik dobi na uradni sple-
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tni strani Občine Gorenja vas – Poljane ali na sedežu
Občine Gorenja vas – Poljane,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti kopijo izpiska
iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične
osebe potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz
tega javnega zbiranja ponudb ter da se z njimi strinja in
da sprejema vse pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba ponudnika,
– potrdilo o vplačilu varščine,
– dokazilo, da je ponudnik ustrezno registriran za
izvajanje gostinske dejavnosti,
– dokazilo ponudnika, da je v zadnjih petih letih že
izvajal gostinsko dejavnost,
– predstavitev gostinske ponudbe, ki se bo izvajala
v prostoru, ki so predmet javnega zbiranja ponudb.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno in bo izločena iz nadaljnjega postopka. Najemodajalec si tudi pridržuje pravico brez kakršne koli obveznosti do ponudnika izločiti
njegovo ponudbo iz nadaljnjega postopka, če bo ocenil,
da je očitno nerealna.
VII. Drugi pogoji za udeležbo na v postopku javnega
zbiranja ponudb
Najemodajalec lahko do sklenitve pravnega posla
ustavi postopek oddaje v najem, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem dokumentacije, vezane na javno zbiranje
ponudb. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki predloži najugodnejšo ponudbo,
je izključena.
V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija najugodnejše ponudnike
lahko pozvala k oddaji nove ponudbe ali z njimi opravila dodatna pogajanja, in bo izbrala najugodnejšega
ponudnika.
Ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom.
Najugodnejši ponudnik mora najkasneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri (od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe) s prodajalcem skleniti najemno
pogodbo, ki jo bo najemodajalec pripravil v skladu z določbami tega javnega zbiranja ponudb. Če ponudnik
v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja, da je
odstopil od pogodbe. V tem primeru prodajalec zadrži
njegovo varščino.
VIII. Dodatni pogoji najema
Nepremičnine se oddajajo v najem po načelu videno–najeto.
Najemnik mora izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti v najetem
poslovnem prostoru in v ta namen mora sam in na lastne stroške zagotoviti vsa potrebna dovoljenja, vključno z gradbenim in uporabnim dovoljenjem. Najemnika
bremenijo vsi stroški in tveganja pridobivanja ustreznih
dovoljenj za obratovanje in poslovanje.
Najemnik pridobi s podpisom najemne pogodbe
v uporabo prostor v podaljšani III. gradbeni fazi, brez
gostinske opreme in drobnega inventarja. Prav tako se
oddaja v najem zunanja terasa, ki ni opremljena.
Najemnik je dolžan:
– na lastne stroške pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje v roku enega leta od sklenitve najemne
pogodbe,
– na lastne stroške gradbeno in obrtniško dokončati
ureditev prostora, prostor opremiti in pridobiti pravnomočno uporabno dovoljenje za potrebe izvajanja gostin-
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ske dejavnosti v roku enega leta od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, in
– pričeti z opravljanjem dejavnosti takoj po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja.
Prostori se oddajo v najem za določen čas 25 let.
Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem.
Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške,
stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča oziroma druge dajatve
vezane na poslovni prostor, stroške zavarovanja, varovanja ter druge stroške, za katere se stranki dogovorita
z najemno pogodbo.
Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v prostore, razen gostinske opreme in drobnega inventarja,
niti ne pridobi na podlagi vlaganj kakršnihkoli pravic na
prostorih.
Najemnik je dolžan poslovni prostor z zunanjo teraso redno vzdrževati in skrbeti za red in čistočo v prostorih, na zunanji terasi ter na zemljišču (parkirišču) v neposredni okolici. Najemnik se zavezuje, da prevzema vso
odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot
posledica uporabe prostora ter zemljišča in opravljanja
gostinske dejavnosti.
IX. Rok za oddajo ponudb
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 30. 7. 2014 do 13. ure na naslov: Občina
Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ali osebno vložena v sprejemni pisarni prodajalca v poslovni stavbi na naslovu Todraž 1, Gorenja vas.
Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za najem nepremičnin« in polni naslov
ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 2014 ob 13.30,
v sejni sobi v poslovni stavbi na naslovu Todraž 1, Gorenja vas.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
15 dni od odpiranja ponudb.
X. Dodatne informacije: zainteresirani ponudniki
lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičninah, ki se prodajajo, ter o ostalih zadevah, povezanih
s tem zbiranjem ponudb, na tel. 04/51-83-100. Ogled
nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas – Poljane
Št. 478-10/2012
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Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Načrtom razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Logatec za leto 2014, ki je priloga
Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2014 (Logaške novice, št. 1-2/12)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, matična številka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna
cena
Predmet prodaje so:
Nezazidana stavbna zemljišča na začetku naselja
v Grčarevcu:

– parc. št. 151/23, v izmeri 895 m2,
– parc. št. 151/26, v izmeri 819 m2,
– parc. št. 151/30, v izmeri 808 m2,
– parc. št. 151/31, v izmeri 968 m2,
– parc. št. 151/34, v izmeri 700 m2,
– parc. št. 151/62, v izmeri 736 m2,
vse k.o. Grčarevec.
Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalno opremljene – strošek komunalne opreme ni
vključen v ceno zemljišča.
Izklicna cena za stavbno zemljišče je 30,00 EUR
za m2 oziroma 36,60 EUR za m2 z vključenim 22 % DDV.
3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših
reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo prodane najboljšemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo
najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadržati vplačano varščino;
d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko
vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino
v zemljiško knjigo;
e) rok plačila kupnine je 30 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na
prvi poziv;
f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku, je bistvena sestavina pogodbe;
g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati
še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene na
podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku
30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;
b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov
oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov
banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na
katero se ponudba nanaša;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za
fizično osebo);
– izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za
pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev
(za pravno osebo);
– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali
poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 23. 7. 2014 do 10. ure na naslov: Občina Logatec,
Tržaška cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis
nepremičnine – Ne odpiraj!«.
5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem
uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali
na tel. 01/759-06-18.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 2014 ob 11. uri,
v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Lo
gatec;
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b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili
enako visoko kupnino v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;
c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni
po preteku roka za javno zbiranje ponudb;
d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Občina Logatec
Ob-2996/14
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Brežice v letu 2014
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, tel. 07/620-55-00, faks: 07/499-00-52, e-naslov:
obcina.brezice@brezice.si.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija o postopku pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim
premoženjem Občine Brežice (v nadaljevanju pristojna
komisija).
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnih zemljišč – gradbenih parcel na območju Industrijsko
poslovne cone Brezina in na območju Obrtne cone
Dobova.
2.1 Območje Industrijsko poslovne cone Brezina
je prostorsko urejeno v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 36/13. Cona je opremljena s primarno komunalno infrastrukturo (cestnim, vodovodnim, električnim,
TK in kanalizacijskim omrežjem), ter ima pripravljene
možnosti za neposredno komunalno ureditev posameznih gradbenih parcel.
Prodajajo se naslednja komunalno opremljena
stavbna zemljišča:
2.1.1 Gradbena parcela z oznako A2/1, površine
5838 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 77/25, površine 428 m2, št. 75/10, površine 305 m2, št. 77/29,
površine 209 m2, št. 67/4, površine 52 m2 in št. 75/8,
površine 4844 m2, vse k.o. 1281 – Šentlenart.
Izklicna cena: 131.063,10 EUR.
2.1.2 Gradbena parcela z oznako A2/2, površine
5870 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 77/23, površine 4725 m2, št. 77/18, površine 285 m2 in št. 75/5,
površine 860 m2, vse k.o. 1281 – Šentlenart.
Izklicna cena: 131.781,50 EUR.
2.1.3 Gradbena parcela z oznako A2/3, površine
5543 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 77/21, površine 4423 m2 in št. 68/36, površine 1120 m2, obe v k.o.
1281 – Šentlenart.
Izklicna cena: 124.440,35 EUR.
2.2 Območje Obrtne cone Dobova je prostorsko
urejeno v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Obrtna cona Dobova, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 89/11. V območje cone je pripeljano primarno cestno,
vodovodno in kanalizacijsko omrežje. GP 11 in GP 12
sta že opremljeni s sekundarnim cestnim in kanaliza-
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cijskim priključkom. Kot naslednja faza opremljanja je
s strani občine načrtovana izgradnja ceste znotraj območja urejanja z vključno sredinsko cesto do GP 13, GP 13
in GP 15, izgradnja vodovoda in cevne kanalizacije za
elektro in telefonski priključek ob vseh novo predvidenih
cestah z javno razsvetljavo ter izgradnja sekundarnega
kanalizacijskega omrežja za posamezno gradbeno parcelo, ki pa ne vključuje odvajanje meteornih vod, le te
se odvajajo v ponikovalnice in so del investicije bodočih
lastnikov gradbenih parcel.
Prodajajo se naslednja stavbna zemljišča:
2.2.1 Gradbena parcela z oznako GP 11, površine
2512 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 702/17, površine 242 m2, št. 703/10, površine 625 m2, št. 704/12,
površine 386 m2, št. 702/4, površine 263 m2, št. 703/3,
površine 584 m2 in št. 704/5, površine 412 m2, vse k.o.
1292 – Gabrje.
Izklicna cena: 46.195,68 EUR.
2.2.2 Gradbena parcela z oznako GP 12, površine
2403 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 702/20,
površine 240 m2, št. 702/22, površine 437 m2, št. 700/8,
površine 950 m2 in št. 701/6, površine 776 m2, vse k.o.
1292 – Gabrje.
Izklicna cena: 44.191,17 EUR.
2.2.3 Gradbena parcela z oznako GP 13, površine
2617 m2, sestavljene iz zemljiških parcel št. 702/21,
površine 214 m2, št. 702/23, površine 210 m2, št. 700/9,
površine 512 m2, št. 701/7, površine 465 m2, št. 703/4,
površine 584 m2, št. 704/6, površine 409 m2 in št. 702/5,
površine 223 m2, vse v k.o. 1292 – Gabrje.
Izklicna cena: 48.126,63 EUR.
2.2.4 Gradbena parcela z oznako GP 14, površine
2736 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 700/6, površine 1083 m2, št. 701/5, površine 964 m2, št. 702/10,
površine 298 m2 in št. 702/24, površine 391 m2, vse
v k.o. 1292 – Gabrje.
Izklicna cena: 50.315,04 EUR.
2.2.5 Gradbena parcela z oznako GP 15, površine
2226 m2, sestavljene iz zemljiških parcel št. 702/19, površine 157 m2, št. 702/7, površine 223 m2, št. 702/25, površine 19 m2, št. 703/12, površine 511 m2, št. 703/6, površine 641 m2, št. 704/14, površine 327 m2 in št. 704/8,
površine 348 m2, vse v k.o. 1292 – Gabrje.
Izklicna cena: 40.936,14 EUR.
Navedene izklicne cene ne vključujejo 22 % DDV,
ki se prišteje k prodajni ceni in ga kupec plača po izstavljenem računu kot tudi ne komunalnega prispevka, ki
ga investitor plača pred izdajo gradbenega dovoljenja
po podatkih iz projekta. Prav tako kupec plača stroške
notarske overitve podpisa in vpisa v zemljiško knjigo.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina se prodaja po načelu videno –
kupljeno.
3.2 Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija.
3.3 Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik
v roku, ki je določen v 6. točki, ne sklene pogodbe in je
krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ki je določena
v 7. točki, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega
roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino.
3.4 Posebni pogoji prodaje:
Kupec je dolžan začeti z dovoljeno gradnjo v roku
treh let po sklenitvi prodajne pogodbe, sicer lahko Občina Brežice, razen v primeru višje sile, zaradi kršitve tega
roka zahteva od lastnika enkratni denarni znesek v višini
10 % prodajne cene nepremičnine.

Stran

1674 /

Št.

52 / 11. 7. 2014

3.5 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do
30. 11. 2014.
4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javnega
zbiranja ponudb
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini najmanj 10 %
ponujene cene za nepremičnino in podajo ponudbo.
4.1 Varščina se plača na podračun pri UJP Krško,
št.: 01209-0100008385, z navedbo »Varščina za javno
zbiranje ponudb ___________ (oznaka gradbene parcele npr. A2/1 ali GP 11 ...)«.
4.2. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo gradbene parcele, ki jo želi kupiti,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne in
– navedbo številke bančnega računa za primer vračila varščine.
4.3 Ponudbi morajo biti priložene naslednje listine:
– originalno potrdilo o plačilu varščine v višini najmanj 10 % ponujene cene,
– poslovni načrt razvoja ponudnika za naslednjih
pet let, v katerem izkaže doseganje postavljenih kriterijev iz točke 5.3,
– dokazilo o državljanstvu za fizične osebe ali izpisek iz Poslovnega registra Slovenije za pravne osebe
star največ 30 dni ali priglasitveni list za samostojne
podjetnike,
– original potrdilo pristojnega davčnega urada
o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe staro
največ 30 dni,
– original potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih ni imel blokade TRR in
– pri notarju overjeno pooblastilo v primeru, da se
ponudba da po pooblaščencu.
4.4 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Brežice, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice, do 22. 8. 2014, do
11. ure, s pripisom na sprednji strani: »Ponudba za
nakup nepremičnin, 478-35/2014 – Ne odpiraj!« Na
hrbtni strani mora bit označen polni naslov pošiljatelja
ponudbe.
4.5 Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki na dan odpiranja ponudb ne bodo imeli
poravnanih vseh obveznosti do prodajalke in obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnosti ali
v zvezi s plačili davkov v višini 50 EUR ali več.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale pogoje iz
4. točke tega razpisa.
5.2 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane.
5.3 Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija kot kriterij izbire upoštevala višino ponujene kupnine
in izpolnjevanje ostalih naštetih kriterijev kot bistvenih
sestavin ponudbe.
Opredelitev in vrednost kriterijev je sledeča:
– ponujena cena: do 30 točk (izklicna cena do + 5 %
= 5 točk, 5 % do10 % = 10 točk, 10 % do 20 % = 15 točk
in več kot 20 % = 30 točk),
– poslovni načrt za obdobje petih let, ki obsega:
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– predvideno število novih zaposlitev s pogodbo
o zaposlitvi: do 40 točk (do 10 zaposlitev, od tega vsaj
polovica za nedoločen čas = 10 točk, 10 – 30 zaposlitev
od tega vsaj polovica za nedoločen čas = 20 točk, več
kot 30 zaposlitev od tega vsaj polovica za nedoločen
čas = 30 točk; kolikor bo ponudnik od tega zagotovil do
50 % pogodb o zaposlitvi z občani Občine Brežice, prejme dodatnih 5 točk, ali kolikor bo zagotovil več kot 50 %
pogodb o zaposlitvi z občani Občine Brežice, prejme
dodatnih 10 točk);
– terminski plan zagona dejavnosti: do 30 točk (v
1. letu = 30 točk, v 2. letu = 20 točk in v 3. letu = 10 točk).
Posamezni ponudnik lahko doseže največ 100 točk.
5.4 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj
na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko
v roku 10 dni pozove vse ponudnike, da ponudbo še
dopolnijo v posameznih elementih.
5.5 Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija pozove vse najugodnejše
ponudnike k oddaji nove ponudbe ali z njimi opravi dodatna pogajanja.
5.6 Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez
obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine.
5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 15. dneh po izboru.
5.8 Ponudniku, ki ni izbran bo varščina brez obresti
vrnjena v 30. dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbranemu ponudniku se varščina všteje v kupnino.
6. Sklenitev prodajne pogodbe
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v 15. dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega
ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Brežice pravico zadržati
vplačano varščino. Vse stroške povezane s prenosom
lastništva nepremičnine (DDV, notarska overitev podpisa, zemljiškoknjižno izvedbo) nosi kupec. Po plačilu
celotne kupnine in po poravnanih stroških se bo kupcu
izročilo zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati najkasneje v 30. dneh od izstavitve računa.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe za predmete prodaje pod
točko 2.
8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja
ponudb lahko interesenti dobijo na tel. 07/620-55-42
(Valerija Uršič) in podatke o nepremičnini oziroma pogojih gradnje na tel. 07/620-55-37 (Tanja Zupan) ali
e-pošti: obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin
je možen po predhodnem dogovoru.
Javno odpiranje ponudb bo dne, 26. 8. 2014 z začetkom ob 12. uri na naslovu organizatorja, Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. K odpiranju
lahko pristopijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci,
ki se pred odpiranjem izkažejo z osebnim dokumentom
in notarsko overjenim pooblastilom.
Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je
objavljeno na spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si.
Občina Brežice
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-9/2014/5

Ob-3012/14

V register političnih strank se vpiše politična stranka
Lista Marjana Šarca – Naprej Kamnik, s skrajšanim
imenom LMŠ-Naprej Kamnik, s kratico imena LMŠ
in s sedežem v Šmarci, Bistriška cesta 10a. Znak
stranke je horizontalen in je sestavljen iz napisa imena
stranke ter kratice. Del imena »Lista Marjana Šarca« je
zapisan s krepkimi črkami in modro barvo na beli podlagi. Drugi del imena »Naprej Kamnik« je zapisan pod
prvim delom z velikimi črkami poševno in belo barvo na
modri podlagi. Vmes med drugim delom imena je kratica »LMŠ«, ki je zapisana s krepkimi črkami in rumeno
barvo. Osnovni barvni spekter je sestavljen iz dveh pantonov 293C (modra) in 368C (rumena) oziroma iz CMYK
barv (modra – 100 %, 70 %, 0 %, 0 % in rumena – 64 %,
0 %, 100 %, 0 %).
Kot zastopnik politične stranke Liste Marjana Šarca – Naprej Kamnik se v register političnih strank vpiše
Branko Kralj, roj. 1. 7. 1973, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Gostičeva cesta 58 a,
Nožice.
Matična številka politične stranke je: 4067002000.

modra (Pantone 293C oz. CMYK – 100%, 70%, 0%, 0%)

rumena (Pantone 368C oz. CMYK – 64%, 0%, 100%, 0%)
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Evidence sindikatov
Št. 101-5/2014-2

Ob-2902/14

Upravna enota Maribor z dnem izdaje te odločbe
hrani Statut Sindikata Kmetijstva in živilske industrije
Slovenije družbe PP Agro d.o.o., z nazivom: Pravila Sindikata KŽI Slovenije družbe PP Agro d.o.o., z dne 6. 6.
2014, s sedežem sindikata Tržaška cesta 41a, Maribor.
Popolno ime sindikata je Sindikat kmetijstva in
živilske industrije Slovenije družbe PP Agro d.o.o.
Skrajšano ime sindikata je Sindikat KŽI družbe
PP Agro d.o.o.
Statut sindikata je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko
5/2014, z dne 24. 6. 2014.
Identifikacija – matična številka sindikata je
2398958.
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Zavarovanja terjatev
SV 1106/2014

Ob-2970/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora opr. št.
SV 1106/2014 z dne 3. 7. 2014 je nepremičnina, ki še ni
vpisana kot etažna lastnina v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Mariboru in predstavlja stanovanje številka 3,
številka dela stavbe 21,z ID znak 657-840-21, posamezni del številka 21 v stavbi z identifikacijsko številko
657-840, ki je povezana s parcelo številka 936/1, katastrska občina 657 Maribor-Grad, z neto tlorisno površino 157,4 m2 oziroma z uporabno površino 122,4 m2,
pomožnim prostorom z oznako 10 klet številka 21 s površino 12,8 m2, 10 klet številka 21 s površino 9,8 m2 in
pomožnim prostorom z oznako 3, odprt balkon s površino 7,9 m2 in je last zastavnih dolžnikov Novak Andreja in Eveline Novak, vsakega do 1/2 od celote, na
podlagi Originalne overjene prodajne pogodbe z dne
16. 5. 2014, sklenjene med prodajalcema Jasmino Czote Repa in Repa Darkom in zastaviteljema Novak Andrejem in Novak Evelino kot kupcema, originalne overjene
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 1. 2002 sklenjene med
prodajalcema Lah Milano in Lah Izidorjem ter kupcema
Repa Jasmino in Repa Darkom, originalne overjene
kupoprodajne pogodbe z dne 23. 7. 1997, sklenjene
med Tanjo Vidrih kot prodajalko in Milano Lah ter Lah
Izidorjem kot kupcema, originalne overjene prodajne
pogodbe številka 163/94 z dne 1. 7. 1994, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Občine Maribor kot prodajalcem in Tanjo Vidrih kot kupko pri čemer so overjeni
prepisi citiranih pogodb priloge tega notarskega zapisa
zastavljeni v korist upnika NOVA KBM d.d., s sedežem
Ulica Vita Kraigherja 004, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 100.000,00 EUR s pripadki.
SV 910/14

Ob-2975/14

Na podlagi notarskega zapisa notarja Uroša Kosa,
iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 910/14 z dne
3. 7. 2014 je bilo triinpolsobno stanovanje št. 12, v izmeri
85.91 m2, na naslovu Prušnikova ulica 8, Ljubljana, pri

čemer stavba po podatkih iz spletnega portala GURS,
portala Prostor stoji na parc. št. 902/5, 915/11, 901/11,
910/4, 909/7 in 915/4, vse k.o. 1754 Šentvid nad Ljub
ljano in ima ID znak stavbe 1754-1510, last zastaviteljice
Stoje Vasić na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe opr. št. SV 1908/14 z dne 29. 5. 2014 sklenjene
z družbo M.S.V. Družba za storitve in trgovino d.o.o. kot
prodajalcem, zastavljeno v korist Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254000 za
zavarovanje denarne terjatve v višini 90.500,00 EUR
s pripadki.
SV 867/2014

Ob-2989/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št.
SV 867/2014 z dne 2. 7. 2014, je stanovanje št. 20/V,
v izmeri 73,26 m², v stavbi v Mariboru, Cesta proletarskih brigad 81, ID znak 678-18-19 in kleti ID znak
678-18-20, solast Džankič Gordane in Džankič Daria, na
podlagi ugotovitvene pogodbe z dne 23. 2. 2010, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 79.000,00 EUR s pp.
SV 682/14

Ob-2991/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, SV 682/14 z dne 7. 7.
2014 je stanovanje št. 7, v izmeri 55,70 m2, ki se nahaja
v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe z naslovom
Ravne 24, 4290 Tržič, s št. stavbe 2143-137, stoječe na
parc. št. 396/0, k.o. 2143 Tržič, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 12. 2007, št. 149/07 z zemljiškoknjižnim
dovolilom k njej, v lasti Antonije Ropret, Ravne 24, 4290
Tržič, zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d., Cesta
v Kleče 15, 1000 Ljubljana, MŠ: 2211254000, za zavarovanje terjatve v višini 78.000,00 EUR, z obrestno mero
3–mesečni EURIBOR + 2,500 % letno, z zapadlostjo
zadnje anuitete 1. 5. 2028, z možnostjo odpoklica ter
ostalimi pp. in stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 199717/2013

Os-2814/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 199717/2013 z dne 11. 12. 2013,
je bil dne 10. 2. 2014 v korist upnika Dana, proizvodnja
in prodaja pijač, d.o.o., Glavna cesta 34, Mirna, opravljen rubež nepremičnine, in sicer stanovanja št. 1,
na parc. št. 2506/14, k.o. 1400 Straža, v izmeri 70 m2,
ZVK 769, št. 85, na naslovu Slovenska vas 22, Šentrupert, last dolžnika Saša Majerleta, Slovenska vas 22,
Šentrupert.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 10. 6. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih

cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Dejan
Turk, Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, po odv. Lipovec Branko, Bleiweisova cesta 030, Kranj, proti dolžniku Darku Jošar, Pupinova ulica 2, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. začasni odv. Kristijan Silič, Partizanska
c. 16, Maribor dostava, zaradi izterjave 783,18 EUR,
sklenilo:
dolžniku Darku Jošar, Pupinova ulica 2, Maribor se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Kristijan
Silič, Partizanska c. 16, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2014
N 352/2013

Os-2881/14

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
dr. Tadeji Jelovšek, v pravdni zadevi tožeče stranke
Dobrivoje Perišić, zadnje znano prebivališče Ulica Strane Kiriške 99, Vojvodina, Srbija, trenutno neznanega
naslova, zaradi razveze zakonske zveze, dne 20. maja
2014 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnica Tamara Pavlin, Slovenska cesta 27, Ljub
ljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2014

Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici svetnici
Valeriji Polanec v nepravdni zadevi predlagatelja TUŠ
nepremičnine d.o.o., Resljeva ulica 16, 3000 Celje, ki ga
zastopa Odvetniška pisarna Jadek in Pensa d.n.o.-o.p.
iz Ljubljane, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Darja Karlin iz Ljubljane, 2. Karolina Rodica, Šmarje pri Sežani 17, 6210 Sežana, 3.
Mirjam Geilen, Holzapfelstrasse 31, 85635 Hokenkerchen-Siegertbruun, Nemčija, ki jo zastopa odvetniška
pisarna Rejc iz Ljubljane, 4. Anica Kreiner, Agrokombinatska 48e, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Jurij
Klešnik iz Ljubljane, 5. Ivo Ambrožič, Falkenstrasse 32,
81541 München, Nemčija in 6. Erika Sell, Karl-Bohm
Strasse 99, DE 85598 Baldham, Nemčija, ki jo zastopa
Odvetniška pisarna Rejc iz Ljubljane, s sklepom z dne
10. 6. 2014, nasprotnemu udeležencu Ivu Ambrožiču,
Falkenstrasse 32, 81541 München, Nemčija, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona
o nepravdnem postopku, postavilo začasno zastopnico,
odvetnico Barbaro Krištof Lučovnik, Čufarjeva 3, Ljub
ljana, ker je navedeni nasprotni udeleženec neznanega
prebivališča in nima pooblaščenca, po navedbah predlagatelja pa naj bi se nahajal v tujini.
Začasna zastopnica bo Iva Ambrožiča zastopala
vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2014

VL 56255/2014

VL 30181/2014

I 108/2013

Os-1101/14

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana – dostava zoper dolžnika Boruta Bajec, Dobrave 7, Trzin, zaradi izterjave
nadomestila preživnine s pripadki, dne 13. 1. 2014,
sklenilo:
dolžniku Borutu Bajcu, nekdaj stanujočemu na naslovu Dobrave 7, Trzin, sedaj neznanega prebivališča,
se v tem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik
Matjaž Markelj, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika,
vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 1. 2014
P 1752/2013

Os-2667/14

Os-2709/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska

Os-2887/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga
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zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku
Hamdiju Bajrektarević, Kajuhovo naselje 30, Kočevje,
ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Lado Orel
(zač. zast.), Ljubljanska ul. 2, Ribnica, zaradi izterjave
2.279,94 EUR, sklenilo:
dolžniku Hamdiju Bajrektarević, Kajuhovo naselje 30, Kočevje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Lado
Orel, Ljubljanska ulica 2, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2014
P 25/2014

Os-2594/14

Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št.
P 25/2014 z dne 23. 5. 2014, toženi stranki neznani
dediči po pok. Jožetu Starmanu, nazadnje stanujočemu
Gabrijele 15/a, p. Krmel, postavilo začasno zastopnico Alenko Mirt, univ. dipl. prav., Jablanica 29/a, Boštanj. Začasna zastopnica je bila postavljena na podlagi
82. člena ZPP, ki določa, da sodišče postavi začasnega
zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano,
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.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 23. 5. 2014
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256.666,56 EUR s pripadki, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP sklenilo:
dolžniku Mikailu Nasufiju se v tem izvršilnem postopku postavi začasna zastopnica odvetnica Bojana
Šelih, Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica.
Začasna zastopnica ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler pristojni organ za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil dolžniku skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 27. 5. 2014

Oklici dedičem
D 398/2012

Os-2693/14

Okrajno sodišče v Domžalah, ki vodi zapuščinski
postopek, opr. št. D 398/2012, po pokojnem Janezu
Ložar, rojen 23. 6. 1948, umrl 24. 10. 2012, nazadnje
stanujoč Prevoje pri Šentvidu, Kvedrčkova ulica 5, Lukovica, poziva dediče III. dednega reda, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica, saj so se
dediči I. in II. dednega reda odpovedali dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 5. 2014
D 4/2014

Os-2847/14

Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št.
P 26/2014 z dne 6. 6. 2014, toženi stranki neznani dediči po pokojnem Alojzu Blatniku, neznano bivališče in po
pokojni Ani Špec, Rue Ferrer N 303, Liege, Seraring –
Belgija, postavilo začasno zastopnico Alenko Mirt, univ.
dipl. prav., Jablanica 29/a, p. Boštanj.
Začasna zastopnica je bila postavljena na podlagi
82. člena ZPP, ki določa, da sodišče postavi začasnega
zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano,
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.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 6. 6. 2014

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Jakšič Berko (tudi Pejčič) Mariji, roj. Jakšič,
hčerki Ivana, roj. 20. 3. 1922, upokojenki, državljanki
bivše SFRJ, nazadnje stanujoči Leninova 3, Zemun,
Srbija, umrli 6. 1. 1999 v Zemunu, Srbija.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da je bila zapustnica samska, otrok ni imela,
njena starša sta umrla že pred njo, tako da je zapustila
otroke pred zapustnico umrlega brata Jakšič Antona,
to sta: Jakšič Andrija in Jakšič Vladimir, otroke pred
zapustnico umrlega brata Jakšič Matije, to sta: Jakšič
Dragoslav in Todorović Dragica, otroke pred zapustnico
umrlega brata Jakšič Ivana, to so: Grujičić Veronika,
Jakšič Olga in Jakšič Ivan, otroka pred zapustnico
umrle sestre Beljan Ivane, to je Jovanović Ivana ter
otroke pred zapustnico umrlega brata Jakšič Mihaela,
ki pa so sodišču neznani.
Sodišče s tem oklicem poziva potomce zapustničinega brata Jakšič Mihaela, ki je umrl 28. 12. 2009, da
se v roku enega leta od objave tega oklica, na spletni
strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega
sodišča, zglasijo in uveljavljata svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu
z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 16. 6. 2014

In 30/2014

D 432/2012

P 26/2014

Os-2751/14

Os-2776/14

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v izvršilni zadevi upnika PB Slovenije, d.d. - bančna skupina
Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, proti
dolžnikom: 1. Mikail Nasufi, Trg Alfonza Šarha 3, Slovenska Bistrica, 2. Marija Urbanček Kolar s.p., Kraberk 9, Loče 3, Marija Kolar Urbanček, Kraberk 9, Loče
in 4. Viktor Kolar, Kraberk 9, Loče, zaradi izterjave

Os-2664/14

Josip Zupančič, roj. 25. 1. 1965, brez stalnega bivališča, je dne 17. 6. 2012 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
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obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 5. 2014
IV D 216/2014

Os-2635/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojni Skvarča Angeli, rojeni dne
28. 4. 1934, umrli dne 4. 1. 2014, nazadnje stanujoči na
naslovu Butajnova 27, Dobrova - Polhov Gradec.
Po pokojni ni znanih nobenih sorodnikov, zapustnica pa je lastnica večjih nepremičnin.
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 pokojni Skvarča Angeli 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 89/2014

Os-2610/14

Jelen Marija, nazadnje stanujoča Mekotnjak 29, je
dne 4. 4. 1961 umrla in ni zapustila oporoke.
Do dediščine ima-jo pravico njeni otroci, če teh ni,
pa njeni bratje in sestre oziroma njihovi potomci.
Ker sodišču niso znani dediči, naj se morebitni dediči priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo in v primeru, da se nihče ne bo javil za
dediča, zapuščino izročilo Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 26. 5. 2014
D 170/2014

Os-2637/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski
postopek po pok. Godina Tereziji, roj. Kamušič, roj.
15.9.1885, z zadnjim stalnim prebivališčem Senik, ki je
umrla dne 21. 2. 1917.
Kot zakoniti dedinji bi prišli v poštev zap. hčerki
Godina Štefanija Brigita, roj. 8. 10. 1909 v Seniku in
Godina Albina Marija, roj. 3. 10. 1911 v Seniku, katerih
prebivališče sodišču ni znano oziroma njuni potomci, ki
sodišču tudi niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 5. 2014
D 714/2013

Os-2910/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Andreju Grižniku, pokojnega Janeza, rojen 16. 11. 1844, Branik 136, Branik, ki je umrl
dne 20. 11. 1910.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev
tudi zapustnikovi bratje in sestre Peter, Jožef, Terezija

in Alojzija, ki sodišču niso znani oziroma njihovi dediči,
ki sodišču tudi niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 6. 2014
D 96/2014

Os-2911/14

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pok. Metelko Jakobu, roj. 10. 7.
1858, Dolenje Laknice, Mokronog, sodišče poziva dediče I., II., III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo
pravico do zapuščine po pok. Metelko Jakobu, 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 23. 6. 2014
D 98/2014

Os-2912/14

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pok. Metelko Jožefi, roj. 19. 12.
1855, Dolenje Laknice, Mokronog, sodišče poziva dediče I., II., III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo
pravico do zapuščine po pok. Metelko Jožefi, 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 23. 6. 2014

Oklici pogrešanih
N 182/2014

Os-2894/14

Okrajno sodišče v Ljubljani vodi pod opr. št.
N 182/2014 na predlog predlagateljice Brede Andolšek,
Ravenska pot 83, Škofljica, zoper nasprotnega udeleženca Gregorja Andolška, rojen 5. 12. 1973, nazadnje
stanujoč Na Brezno 33, Brezovica pri Ljubljani, nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešanca za mrtvega.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je
nasprotni udeleženec Gregor Andolšek rodil 5. 12. 1973
v Ljubljani, materi Ljudmili Andolšek in očetu Francu
Andoljšku, s katerima je živel v družinski hiši na naslovu
Na Brezno 33, Brezovica pri Ljubljani. Nasprotni udeleženec ima sestro Bredo Andolšek, ki je poročena s Tomažem Juvanom. Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je bil nasprotni udeleženec še živ 24. 8. 2002, ko
je bil zadnjič viden s strani njegovih prijateljev jadralnih
padalcev, od tedaj dalje je nasprotni udeleženec pogrešan, četudi je bila glede njega s strani oblasti in svojcev
opravljena obsežna iskalna akcija. Osebni avtomobil
Škoda Favorit, ki ga je uporabljal nasprotni udeleženec,
so našli gozdarji na gozdni cesti nad vasjo Gorenje pri
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Postojni. Nasprotni udeleženec je visok okrog 185 centimetrov, svetlorjavih las in suhe postave.
Sodišče poziva pogrešanega Gregorja Andolška,
da se oglasi sodišču, vse, ki kaj vedo o življenju in smrti
pogrešanega Gregorja Andolška, pa da to sporočijo
sodišču v treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2014

Kolektivni delovni spori
X Pd 1141/2014

Os-2974/14

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat Ministrstva za obrambo, konferenca
sindikata MO, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana in nasprotnim udeležencem: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova 55, Ljubljana.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku
s pisno vlogo.
Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan
27. 8. 2014, ob 13.30, v sobi št. 7/III nadstropje, Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 3. 7. 2014.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
dne 3. 7. 2014
X Pd 103/2014

Os-2979/14

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat Ministrstva za obrambo, konferenca
sindikata MO, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana, in nasprotnim udeležencem: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova 55, Ljubljana.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku
s pisno vlogo.
Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan
17. 9. 2014, ob 10.30, v sobi št. 7/III nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 4. 7. 2014.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
dne 4. 7. 2014
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Brežnik Nevenka, Pod gabri 3, Celje, zavarovalno
polico, št. 50500118246, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnp-333956
Čamernik Dušan, Horjulska cesta 194, Dobrova,
zavarovalno polico, št. 1195692, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gne-333971
Felbar Vlado, Ložič 12, Hotiza, Lendava - Lendva,
zavarovalno polico, št. 50500035307, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnu-333976
Gider Peter, Šolska ulica 12, Tišina, zavarovalno
polico, št. 50500081225, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnr-333979
Jurečič Stanko, Pesje 13, Krško, zavarovalno polico, št. 505001313768, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnx-333948
Kavčič Rafko, Dražgoše 5, Železniki, zavarovalno
polico, št. 50500113761 in 70000039092, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gny-333972
Korošec Jurij, Spodnja Lipnica 35A, Kamna Gorica,
zavarovalno polico, št. 50500117877 (fondpolica), izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnn-333958
Kozlovič Iztok, Ulica Zvonimira Miloša 20, Izola Isola, zavarovalno polico, št. 50500004318, izdala zavarovalnica KD Življenje d. d. gnv-333975
Lipnik Silvo, Pustike 5, Pristava pri Mestinju, zavarovalno polico, št. 50500118943, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gno-333957
Medenhodžić Denis, A. Vivoda 14, Piran - Pirano,
zavarovalno polico, št. 50500092964, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gno-333982
Oblak Dušan, Zelen Breg 13, Ravne na Koroškem,
zavarovalno polico, št. 50500037506, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gns-333953
Posavec Bernarda, Gerečja vas 13, Hajdina, zavarovalno polico, št. 46303, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d. gnf-333966
Praprotnik Višnja, Ljubljanska cesta 56, Celje, zavarovalno polico, št. 5050081559 (KD Družina), izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnx-333973
Praprotnik Višnja, Ljubljanska cesta 56, Celje, zavarovalno polico, št. 50500121919 (maks garant plus),
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnw-333974
Slapnik Miha, Nanoška ulica 19, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500107673, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica. gny-333947
Smerdel Maja, Pohorska cesta 42, Hoče, zavarovalno polico, št. 50500066937, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gnj-333962
Tavčar Teja, Leše 3E, Tržič, zavarovalno polico,
št. 7 00000 12011, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnt-333952
Terziev Zoran, Tolminskih puntarjev 28, Nova Gorica, zavarovalno polico, št. 0106018253, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnu-333951

Vodopivec Vesna, Prvačina 109, Prvačina, zavarovalno polico, št. 50500042294, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnq-333955
Volk Simon, Grčna 26, Nova Gorica, zavarovalno
polico, št. 700 000 002 12, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d. gnt-333977

Spričevala preklicujejo
Gruškovnjak Luka, Savlje 35B, Ljubljana, indeks,
št. 18070073, izdala Filozofska fakulteta. gni-333963
Košir Žiga, Begunjska ulica 15, Kranj, indeks,
št. 18090504, izdala Filozofska fakulteta. gnm-333959
Ogorevc Nika, Notranjska cesta 24A, Vrhnika, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Ivana Cankarja, Vrhnika. gne-333942
Pavić Boris, Balos 9, Tržič, indeks, izdala Fakulteta
za matematiko in fiziko, leto izdaje 2013. gne-333967
Vidmar Neža, Pečarjeva 21A, Zagorje ob Savi, indeks, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana, leto izdaje
2007. gng-333965

Drugo preklicujejo
ALMITA TRANS d.o.o., Masarykova cesta 30, Ljub
ljana, izvod licence, številka GE006527/06846/001, za
vozilo Scania z reg. oznako CEUS-321. gnv-333950
Avtoprevozništvo Alojz Anzelj s.p., Repče 23, Trebnje, licenca za vozilo mercedes benz actros 1845 LS-18,
št. 011626, reg. št. LJ/PG-270, izdala OZS. gnk-333961
Dukić Željomir, Globoka dolina 23, Lendava - Lendva,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012455003, izdajatelj Cetis d.d. gnd-333968
Grujić Gordana, Raičeva ul. 6A, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdal Zavod za slepo in slabovidno mladino,
Ljubljana. gnc-333969
Gruškovnjak Luka, Savlje 35B, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18070073, izdala Filozofska fakulteta.
gnh-333964
Hrovatič Barbara, Cesta v mestni log 58, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20100439, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnk-333936
INTER MAK d.o.o., Imeno 73, Podčetrtek, potrdilo
za voznika Mirsada Adanalič (št. 22539), veljavno od
18. 2. 2013 do 5. 6. 2016, izdajateljica GZS, serijska
številka 5004750, izdano 18. 2. 2013. gnd-333943
INTER MAK d.o.o., Imeno 73, Podčetrtek, potrdilo za voznika Amira Selimovč (št. 5561), veljavno od
19. 12. 2013 do 19. 11. 2014, izdajateljica GZS, serijska
številka 5008264, izdano 19. 12. 2013. gnc-333944
INTER MAK d.o.o., Imeno 73, Podčetrtek, licenco, številka GE 005034/03001/014, za vozilo mercedes
benz 1844 LS, registrska številka CE F2-42H, šasija:
WDB9340621L219336. gnq-333980
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Jurinčič Andrea, Ulica Anke Butorac 16, Poreč, študentsko izkaznico, št. 25110357, izdala Fakulteta za
arhitekturo. gng-333940
Košir Žiga, Begunjska ulica 15, Kranj, študentsko
izkaznico, št. 18090504, izdala Filozofska fakulteta.
gnl-333960
Kresnik Klavdija, Na Kresu 20, Železniki, študentsko izkaznico, št. 18990444, izdala Filozofska fakulteta.
gnf-333941
Maček Anže, Olešče 19, Laško, študentsko izkaznico, št. 22100194, izdala Fakulteta za šport, Univerza
v Ljubljani. gnr-333954
Marinac Lea, Oljčna pot 16, Piran - Pirano, študentsko izkaznico, št. 18100411, izdala Filozofska fakulteta,
Ljubljana. gnw-333949
Milenković Kikelj Nina, Ljubljanska cesta 104, Domžale, študentsko izkaznico, št. 41030219, izdala Medicinska fakulteta, Univerza Ljubljana. gns-333978
Milovac Igor, Brodarjev trg 13, Ljubljana, digitalno
kartico voznika št. 1070500028092010, izdal Cetis d.d.
gnb-333970
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službene izkaznice javnih uslužbencev: Belej Dušana, zap.
št. 537, izdano dne 2. 4. 2002, Petelin Marjana, zap.
št. 1979, izdano dne 2. 4. 2002 ter Kodarin Martina, zap.
št. 2524, izdano dne 4. 1. 2010. Ob-2999/14
Ribič Renato, Ulica Heroja Mašere in Spasiča 4, Maribor, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500013015001, izdajatelj Cetis d.d. gnb-333945
Slana Ana Marija, Švabićeva ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20060452, izdala Pravna fakulteta. gnj-333937
Smerkolj Jaka, Obirska ulica 32, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnp-333981
Špegel Alja, Cesta II 4, Velenje, študentsko izkaznico, št. 20070318, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gni-333938
Špringer Manica, Titova cesta 15, Radenci, študentsko izkaznico, št. 20201864, izdala Pravna fakulteta.
gnh-333939
Topič Nejc, Blato 16B, Slovenske Konjice, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 8233408.
gnz-333946
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