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Javni razpisi
Št. 35430-2/2014

Ob-3186/14
Obvestilo

o zaključku javnega razpisa Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada
za kreditiranje okoljskih naložb občin 52LS14
Eko sklada, Slovenski okoljski javni sklad objavlja,
da je javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin
52LS14 (Uradni list RS, št. 48/14) zaključen, ker je
znesek zaprošenih kreditov vlagateljev že presegel vsa
razpisana sredstva.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 4300-51/2014/2

Ob-3188/14
Javni razpis

za podporo malim in srednje velikim podjetjem,
ki izvajajo raziskave in razvoj – program
EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA
v letu 2014
1. Neposredni uporabnik državnega proračuna in
pravna podlaga
Neposredni uporabnik državnega proračuna je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Podlaga za izvedbo javnega razpisa je Proračun
Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS,
št. 102/13), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni
list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13
– popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314A,
101/13 – ZIPRS1415, 101/13), Uredba o postopku,
merilih in načinu dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni
list RS, št. 56/11), Zakon o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06 ZDru –
1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A), Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Skl. US:
U-I-54/09-32 (48/09 – popr.), 8/10, 82/13), Program za
spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu
2013 in 2014 (št. priglasitve: BE01-2399245-2012)
in podpisan memoranduma med Slovenijo in Eureko
dne 16. 6. 1994.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da izvajanje pogodb
za izbrane projekte prenese na Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti,
razvoja, investicij in turizma.

2. Predmet in namen razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.
Strateški cilj javnega razpisa je zagotoviti sofinanciranje za tržno orientirane industrijske raziskave in razvoj
s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (v nadaljevanju: MSP, ki se ukvarjajo z RR). V posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij nacionalni
partnerji iz različnih držav članic Eurostars.
Predmet sofinanciranja so mednarodno, uporabno usmerjeni raziskovalno razvojni projekti, ki pokrivajo
katerokoli tehnološko področje, morajo pa imeti civilen
namen in razviti nov proizvod, postopek ali storitev.
Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta EUROSTARS z imenom: »EUREKAs EUROSTARS programme« (v nadaljevanju: mednarodni razpis),
objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.
V mednarodnem razpisu EUROSTARS sodeluje 33
držav članic konzorcija EUROSTARS, seznam najdete
na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Splošni pogoji mednarodnega razpisa
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje
mednarodnega razpisa, in sicer:
– koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki se
ukvarja z raziskavami in razvojem,1
– koordinator projekta ima sedež v državi članici
EUROSTARS,
– pri projektu sodelujeta vsaj dva po definiciji, ki jo
je sprejela Evropska unija neodvisna partnerja2,
– pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih držav članic Eurostars,
– MSP(ji), ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem
in prihajajo iz držav članic Eurostars morajo nositi vsaj
50 % stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev),
1
MSP, ki se ukvarja z raziskavami in razvojem pomeni
MSP, ki vsaj 10 % svojega prihodka ponovno vlaga v
raziskovalne in razvojne dejavnosti ali vsaj 10 % ekvivalenta
polnega delovnega časa nameni raziskovalnim in razvojnim
dejavnostim oziroma ima najmanj 5 ekvivalentov polnega
delovnega časa (za MSP z največ 100 ekvivalenti polnega
delovnega časa) oziroma 10 ekvivalentov polnega
delovnega časa (za MSP z več kot 100 ekvivalenti polnega
delovnega časa).
2
Definicija se nahaja na: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041
:EN:PDF
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– v posameznem projektu vsi partnerji sestavljajo
dobro uravnotežen mednarodni konzorcij, kjer noben
posamezni partner ne vloži v projekt več kot 75 % celotnih stroškov projekta,
– v posameznem projektu vse države sestavljajo
dobro uravnotežen mednarodni konzorcij, kjer nobena
država v projektu ni udeležena z več kot 75 % celotnih
stroškov projekta,
– načrtovano trajanje projekta je lahko največ
36 mesecev,
– vstop proizvoda, postopka ali storitve na tržišče
je predviden v 2 letih po zaključku projekta (izjema so
projekti na področju biotehnologije, biomedicine in medicinski projekti, ki zahtevajo izvedbo kliničnih študij, ki se
morajo začeti v dveh letih po zaključku projekta),
– projekt mora ustrezati vsem Eureka kriterijem
(pokriva lahko katerokoli tehnološko področje3, imeti
mora civilen namen, rezultat pa mora biti nov proizvod,
postopek ali storitev),
– vsak od partnerjev ima status pravne osebe v
državi iz katere prihaja,
– noben od partnerjev ni bil obsojen goljufije ali
drugih finančnih nepravilnosti ali nelegalnih poslovnih
praks,
– noben od partnerjev ni v stečaju ali postopku
stečaja.
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen se mednarodno ocenjevanje ne izvede,
projekt pa se zavrne.
3.2 Nacionalni pogoji
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo
v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali
partner, je bil v okviru mednarodnega razpisa ocenjen
pozitivno in so bili partnerji o tem obveščeni s strani
Sekretariata.
Poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa
morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje
velika, mala in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12,
44/13 – Odl.US: U-I-311/11-16, 82/13)) s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje
14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8),
– ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah,
– niso za iste stroške pridobila ali niso v postopku
pridobivanja sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih
proračunskih virov,
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer
za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj,
da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim
naslovom,
3  
Tehnološka področja programa Eureka: 1) elektronika,
IT in telekomunikacijska tehnologija, 2) industrijska
proizvodnja, materiali in transport, 3) druga industrija,
4) energija in energetika, 5) kemija, fizika in eksaktna
znanost, 6) biološka znanost, 7) poljedelstvo in kmetijstvo,
8) prehrambena tehnologija, 9) meritve in standardi,
10) tehnologije za varstvo človeštva in okolja.
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– glede subjekta ni podana prepoved poslovanja
v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 –
UPB2, 81/13 Odl.US: U-I-81/11-12),
– ne prejemajo sofinanciranja za drug aktivni
EUROSTARS projekt.
Izpolnjevanje zgoraj navedenih nacionalnih pogojev prijavitelj potrjuje s podpisom Izjave o strinjanju z
razpisnimi pogoji, ki je obvezni del vloge na javni razpis
(Obrazec 3).
Javne raziskovalne organizacije lahko v projektih
sodelujejo le kot podizvajalci.
Za velika podjetja je določena obveznost dokazovanja
spodbujevalnega učinka (izjava o spodbujevalnem učinku).
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih nacionalnih pogojev ni izpolnjen, ministrstvo vlogo zavrne.
Prijavitelji na javni razpis prijavijo projekt kot zaključeno celoto. Pogodbena obveznost prejemnika sredstev
je izpolnjena, ko je v celoti zaključen projekt oziroma, ko
so izvedene vse napovedane aktivnosti vseh partnerjev
in ne le partnerja, ki z ministrstvom sklene pogodbo o
sofinanciranju.
4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki se bodo priznali v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav4. Upravičeni stroški se bodo priznali v
vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalne-razvojne
aktivnosti, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenih stroškov (natančneje so obdobja upravičenih
stroškov določena v pogodbi) in sicer do 50 % (prijavitelj
lahko uveljavlja tudi nižji odstotek).
Upravičeni so stroški osebja, stroški potovanja,
stroški materiala, drugi stroški (oprema in zemljišča),
stroški pogodbenih raziskav in režijski stroški, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5. Prijava projekta
Partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator
(ki je v projektu le eden in mora biti MSP, ki se ukvarja
z RR in ima sedež v državi članici Eurostars) ali kot
partner (vsaj eden ali več iz države članice Eurostars).
5.1 Prijava na mednarodni razpis
Koordinator je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v
imenu celotnega konzorcija do 11. septembra 2014. Za
pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne
strani www.eurostars-eureka.eu naložena do izteka roka
do 20:00 CET.
5.2 Nacionalna prijava
Vsak slovenski prijavitelj (kordinator ali partner v
projektu, ki je bil na mednarodni ravni pozitivno ocenjen)
se mora posebej prijaviti na ta javni razpis (v nadaljevanju: nacionalni razpis) za dodelitev nacionalnih finančnih
sredstev. Prijavo mora poslati v 14 dneh od prejema elektronskega obvestila, da je bil njegov projekt pozitivno
ocenjen s strani Eureka sekretariata, skladno z določili
točke 6.2 tega razpisa.
6. Preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov
6.1 Mednarodno preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov
6.1.1 Preverjanje projekta
Na podlagi prejetega obvestila s strani Eureka sekretariata o prejeti pravočasni in popolni vlogi na med4
industrijske raziskav = načrtovane raziskave
ali kritične preiskave, usmerjene v pridobivanje novega
znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov
ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih  proizvodov,
procesov ali storitev
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narodni razpis Eurostars, nacionalni koordinatorji držav
(v nadaljevanju: NPC) izvedejo preverjanja, ki potekajo
pred začetkom ocenjevanja tehničnih izvedencev. Preverja se:
– finančna ustreznost prijavitelja,
– vsebina konzorcijske pogodbe.
NPC v ta namen poda mnenje (Cover note) o prijavitelju. Ostali podatki o postopku preverjanja projekta
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
6.1.2 Ocenjevanje treh mednarodnih tehničnih strokovnjakov
Iz Eurekine baze strokovnjakov določeni mednarodni tehnični strokovnjaki ocenjujejo projekt po vnaprej
določenih merilih mednarodnega razpisa, kot so prikazana v spodnji preglednici. Vsako merilo ovrednotijo,
vsak zase, z ocenami od 1 (najnižja) do 6 (najvišja).
6.1.3 Ocenjevanje Komisije za vrednotenje (IEP)
Vloge, pri katerih sta vsaj dva od treh ocenjevalcev
ugotovila, da vloga v vsaj dveh od treh kriterijev izpolnjuje minimalne pogoje za financiranje se uvrstijo v postopek razvrščanja, ki ga izvaja Komisija za vrednotenje.
Koordinacija in nadzor nad delom Komisije za vrednotene izvaja Eureka sekretariat. Ministrstvo za pravilnost izvedbe postopka ne odgovarja.
6.1.4 Odločitev Skupine visokih predstavnikov Eurostars
Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in
uvrstitvenega seznama skupina Visokih predstavnikov
Eurostars sprejme ali v celoti zavrne celoten seznam.
Ta uvrstitveni seznam je nato podlaga za nacionalno
odločanje o sofinanciranju tistih projektov v katerih sodelujejo slovenski partnerji.
6.2 Nacionalni del
Rok za oddajo vlog na nacionalni javni razpis je v
14 dneh od prejema elektronskega obvestila s strani
Eureka sekretariata, da je bil njegov projekt pozitivno
ocenjen (glej točko 5.2 razpisne dokumentacije, na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, pod
oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Eurostars
12COD« na prednji strani. Kot pravočasne se štejejo
vloge, ki prispejo na ministrstvo najkasneje v 14 dneh
od prejetja elektronskega obvestila s strani Eureka sekretariata o izbiri. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto
v zgoraj navedenem roku za oddajo vlog.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali ki ne bodo
pravilno označene, strokovna komisija ministrstva ne bo
obravnavala in bodo zavržene.
6.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog za ta javni razpis ni javno
in bo potekalo v prostorih Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, in sicer naslednji delovni dan od
dneva, ki bo predviden kot zadnji rok za prispetje vlog.
Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog
bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.
mgrt.gov.si) ali vam jih posreduje NPC.
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog
in popolnost vlog. Vloge, ki niso prispele pravočasno
ali ki niso pravilno označene, se zavržejo. Strokovna
komisija opravi pregled vlog in v primeru, da je posamezna vloga nepopolna, pozove prijavitelja k dopolnitvi.
Strokovna komisija za dopolnitev ne sme določiti roka,
ki bi bil daljši od 15 dni. Dopolnitev vlog je namenjena
zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje
pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Vloge prijaviteljev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na
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poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso ustrezno
dopolnili, se zavrže.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku
dodelitve sredstev.
Kolikor bodo prijavitelji v svoji dopolnitvi spreminjali
zgoraj navedene dele vloge, se bodo upoštevale navedbe iz prvotne vloge.
Ne glede na prejšnja odstavka sme izključno prijavitelj ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme
spreminjati.
6.2.2 Izdelava predloga nacionalnega sofinanciranja
Strokovna komisija ministrstva na podlagi opravljenega mednarodnega ocenjevanja po merilih, določenih
v mednarodnem razpisu in predhodnih preverjanjih NPC
ter na podlagi sprejetega uvrstitvenega seznama projektov, ki ga je za sofinanciranje potrdila skupina Visoki
predstavniki Eurostars, pripravi predlog sofinanciranja.
Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem najvišje
ocenjenega projekta iz uvrstitvenega seznama projektov, ki ga je za sofinanciranje potrdila skupina Visokih
predstavnikov Eurostars in nadaljevalo po seznamu proti najnižje ocenjenemu izbranemu projektu, do porabe
razpoložljivih sredstev.
7. Sestava vloge
Za oddajo na mednarodni razpis se sestavi vloga
po navodilih v »Guidelines for completing an application«, objavljenih na www.eurostars-eureka.eu.
Za oddajo na nacionalni razpis se sestavita dva
izvoda popolne vloge iz razpisne dokumentacije. Vloga
naj bo vezana na način, ki onemogoča neopazno spreminjanje vsebine (menjavo, dodajanje listov ipd.). Vloga
naj bo napisana v slovenskem jeziku, razen tam, kjer je
navedeno drugače.
Vloga je popolna, če bo vsebovala listine iz spodnjega seznama:
1. Obrazec za prijavo projekta (Obrazec 1)
2. Natisnjen PDF obrazec vloge, ki je bil poslan
na Eureka sekretariat
3. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (Obrazec 3)
4. Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju
5. Izjavo o spodbujevalnem učinku (ni predpisanega obrazca) za velika podjetja.
8. Višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov EUROSTARS je na proračunskih postavkah 568711 in 959310,
v letu 2015 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2016
600.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2016, je odvisna od
razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu
za ta leta. Morebitna sprememba sofinanciranja projekta
po letu 2016 bo določeno z aneksom k pogodbi.
Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na
leto za posameznega partnerja.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo
sredstev so proračunska leta 2015, 2016, 2017 in 2018.
10. Sklep
Prijavitelji na ta javni razpis bodo o dodelitvi sredstev obveščeni s sklepom ministrstva, v roku 30 dni od
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izteka roka za predložitev dokončno podpisane konzorcijske pogodbe na Eureka sekretariat.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko
v 30 dneh od prejema sklepa vloži tožbo na Upravno
sodišče RS.
Izbranim prijaviteljem bo posredovan sklep o izboru
in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če se izbrani
prijavitelj v roku osmih dni od prejema nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo.
11. Dodatne informacije: več informacij o projektu
Eurostars in posebej o mednarodnem delu razpisa je
dostopnih na www.eurostars-eureka.eu. Dodatne informacije so na voljo na ministrstvu, na elektronskem naslovu eureka-eurostars.mgrt@gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 6100-0001/2014-11

Ob-3177/14

Na podlagi 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), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto
2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014 in
28/2014) in Programa kulture Občine Prevalje za leto
2014 Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor izvajalca kulturnega projekta
»Sušnikovi dnevi 2014«
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi
dnevi 2014«, ki se bo predvidoma odvijal od 6. do
22. novembra 2014 in se bo sofinanciral iz proračuna
Občine Prevalje.
III. Področja kulturnega projekta, ki so predmet
javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bo sofinanciral
kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2014«.
Za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi
dnevi 2014« lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine
Prevalje,
– vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo
našega rojaka dr. Franca Sušnika,
– vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo
našega rojaka Lojzeta Lebiča,
– da projekt ne more biti predmet programa redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da za projekt obstaja širši družbeni interes,
– da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne
dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubiteljski, kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni
vrednosti projekta znaša 80 % vrednosti projekta,
– da je projekt nekomercialne narave,
– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,
– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,
– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj in
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega
70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme niso
predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.

IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco
o plačani članarini;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja
s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za
kakovostno izvedbo projekta.
V. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Za sodelovanje na javnem razpisu morajo izvajalci
izpolnjevati posebne pogoje, in sicer:
– da ne prijavijo projekta, ki je že bil izbran na javnih
razpisih občine in je sofinanciran iz proračuna občine;
– da prijavljajo kulturni projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva pa ne smejo biti višja od okvirne razpisane vrednosti);
– da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske, kadrovske in finančne zmožnosti za
realizacijo kulturnega projekta;
– da imajo izkušnje z organiziranjem podobnih kulturnih projektov (organizacijo vsaj 5 podobnih prireditev
v zadnjih petih letih).
Izvajalci projektov glede izpolnjevanja posebnih
pogojev predložijo ustrezna dokazila oziroma podajo
podpisano izjavo na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni
izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in
ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 5/2012).
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna je lahko
izbran kulturni projekt, ki bo v postopku vrednotenja dosegel najmanj 50 % vseh možnih točk.
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje kulturnega projekta
Sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2014« so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2014, na postavki 43041849/412000
Sušnikovi dnevi, v višini 4.043 €.
Projekt mora biti v celoti izveden v letu 2014. Dodeljena sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta
morajo biti porabljena v letu 2014.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2014« mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce,
navodila za izpolnjevanje, merila in kriterije za dodelitev
sredstev ter vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji
Orešnik, v času uradnih ur, od objave do izteka roka
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javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani: www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur na Občini Prevalje, pri Mariji
Orešnik, tel. 02/82-46-121.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti
najpozneje do 8. 9. 2014, na naslov: Občina Prevalje,
Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni
razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Kulturni projekt Sušnikovi dnevi 2014«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za
oddajo prijav, do 12. ure.
Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izvajalca programa in naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 9. 9. 2014, ob
12. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranim izvajalcem kulturnega projekta bo občina
sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta za leto 2014.
Občina Prevalje
Št. 354-9/2014

Ob-3183/14

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Odloka
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12,
51/12 in 71/12) in 8. člena Odloka o koncesiji izvajanja
gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem
pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje (Uradni
list RS, št. 112/04 in 54/14)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe na področju urejanja pokopališč
ter pokopališke in pogrebne dejavnosti
1. Koncedent: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet koncesije: izvajanje gospodarske javne
službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke
in pogrebne dejavnosti.
3. Obseg koncesije:
a. Pokopališka in pogrebna dejavnost:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– urejanje dokumentacije,
– izvajanje pogrebne dežurne službe.
b. Urejanje pokopališč obsega:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
–vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališč,
– določanje posameznih zvrsti grobov,
– oddaja grobov v najem,
– redno in zimsko vzdrževanje parkirišča pokopališča.
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4. Območje izvajanja koncesije: Mestno pokopališče v Celju in pokopališče Teharje.
5. Dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, se s koncesijo podelijo le enemu koncesionarju. Koncesionar
lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, če so po naravi združljive s koncesionirano dejavnostjo.
6. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 10 let in začne veljati z dnem
sklenitve koncesijske pogodbe, najprej pa 1. 1. 2015.
7. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar bo
izbran po postopku in na način, ki ga določa Odlok o
koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne
dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje (Uradni list RS, št. 112/04 in 54/14) in
skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
8. Merila za izbor koncesionarja:
a. Koncesijska dajatev
največ 40 točk
b. Upravljanje s pokopališčem ali
s pokopališči v zadnjih petih letih
najmanj tri leta zapovrstjo glede na
število grobov
največ 25 točk
c. Število opravljenih pokopov letno
v zadnjih petih letih najmanj tri leta
zapovrstjo
največ 25 točk
č. Število zaposlenih nad minimalno
zahtevo iz pogojev
največ 5 točk
d. Tehnična opremljenost nad
minimalno zahtevo iz pogojev
največ 5 točk.
Posamezna merila so ovrednotena z lestvico točk.
Opis meril in način njihove uporabe je določen v razpisni
dokumentaciji. Seštevek točk po vseh merilih znaša največ 100 točk. Na podlagi meril pod predpostavko izpolnjevanja vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število
točk. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število
točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel največ točk pri merilu
višina koncesijske dajatve, nato upravljanje s pokopališčem ali s pokopališči v zadnjih desetih letih najmanj tri
leta zapovrstjo glede na število grobov, nadalje pri merilu
število opravljenih pokopov letno v zadnjih desetih letih
najmanj tri leta zapovrstjo, nato pri merilu število zaposlenih nad minimalno zahtevo iz pogojev. V primeru, da
se ne da opraviti izbire na opisan način, ima prednost
pri izbiri dosedanji koncesionar, kolikor le-ta sodeluje v
postopku. Kolikor slednji pogoj za izbiro ni izpolnjen, se
postopek podelitve koncesije ponovi.
9. Minimalni kadrovski, tehnični in drugi pogoji, ki
jih mora izpolnjevati prijavitelj za koncesionarja za podelitev koncesije:
– da je registriran za dejavnost, ki je predmet
koncesije, pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podelitve koncesije, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– da pravna oseba in njen zastopnik zaradi kaznivih
dejanj iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 in 19/14) nista v kazenskem postopku in nista bila obsojena za ta kazniva
dejanja,
– da ni zoper njega uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug
postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, in če ima sedež v tujini,
da je poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
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– da predloži s strani zadnjega koncedenta oziroma
naročnika potrjeno izjavo o ustrezno izvajani dejavnosti,
ki je predmet koncesije,
– da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do
Mestne občine Celje,
– da ima poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov,
– da predloži ustrezno finančno zavarovanje za
resnost ponudbe,
– da ponudi najmanj 15.000 EUR koncesijske dajatve letno,
– da ima zavarovano odgovornost iz naslova dejavnosti v višini 100.000 EUR,
– da razpolaga s primernimi poslovnimi prostori za
sprejem strank na območju Mestne občine Celje, in to
v bližini mestnega središča (oddaljeno največ 5 km),
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja
na razpolago vsaj en avtomobil – furgon s hladilnimi
napravami za prevoz pokojnikov,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja
na razpolago ustrezno vozilo za odvoz smeti s priključkom za zimsko pluženje snega,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja
na razpolago stroj za kopanje grobnih jam,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja
na razpolago škropilnico za škropljenje poti,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja
na razpolago tudi ostala tehnična sredstva, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja
pogodbeno razmerje vsaj z eno osebo z najmanj srednjo
strokovno izobrazbo za delo s strankami,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja pogodbeno razmerje vsaj z eno osebo z najmanj
srednjo izobrazbo kot vodja pokopališča ter pogrebnih
svečanosti,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja
pogodbeno razmerje z vsaj eno osebo z vozniškim dovoljenjem ter opravljenim izpitom za upravljanje s strojno
mehanizacijo,
– da ima ves čas trajanja koncesijskega razmerja
pogodbeno razmerje z vsaj tremi osebami za opravljanje
pogrebnih svečanosti ter vzdrževanja pokopališč.
10. Prijava mora biti pripravljena v skladu z razpisno
dokumentacijo in mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti,
– dokazila o referencah,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije,
– izpolnjeno in parafirano pogodbo,
– zavarovanje za resnost prijave,
– druge obrazce, izjave in dokazila, ki so zahtevana
v razpisni dokumentaciji.
Prijava in priloge morajo biti v slovenskem jeziku.
11. Zavarovanje za resnost prijave: prijavitelj mora
svoji prijavi predložiti menično izjavo za resnost ponudbe v vrednosti 50.000 EUR s pooblastilom za izpolnitev
in unovčenje in 3 komade podpisane bianko menice, z
veljavnostjo do vključno 31. 1. 2015.
12. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Mestne občine Celje: http://moc.celje.si/.
13. Rok za predložitev prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno
posredovati na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, v zaprti kuverti z nalepljenim in
izpolnjenim obrazcem št. 0 (Obr_0).
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Koncedent bo upošteval vse prijave ne glede na
način dostave oziroma pošiljanja, ki bodo prispele do
vključno 16. 9. 2014, do 11. ure.
14. Javno odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo
16. 9. 2014 ob 11.30, v sejni sobi Oddelka za okolje in
prostor ter komunalo, v II. nadstropju, na naslovu sedeža
koncedenta. Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
15. Dopolnjevanje prijav: prepozne in/ali nepopolne
prijave se štejejo za neveljavne in se izločijo iz nadaljnje obravnave. Kolikor prijava ne bo popolna, pri čemer
pomanjkljivost ne bo vplivala na ocenjevanje skladno
z merili, se lahko v postopku ocenjevanja prijav od takšnega prijavitelja sme zahtevati pojasnilo ali dopolnitev,
ki ne vplivajo na merila za ocenjevanje prijav. Če prijavitelj v roku, ki ga bo določila razpisna komisija, ne bo
ustrezno dopolnil prijave, bo komisija prijavo izločila iz
nadaljnjega postopka.
16. Odločitev o rezultatu razpisa: prijave bo odpirala in izvedla postopek razpisa komisija, imenovanja
s sklepom vodje oddelka za okolje in prostor ter komunalo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po odpiranju prijav. O izbiri
koncesionarja bo odločeno z upravno odločbo, zoper
katero bo dovoljena pritožba, o kateri odloča župan
Mestne občine Celje. Z izbranim koncesionarjem bo
po dokončnosti in pravnomočnosti odločbe podpisana
koncesijska pogodba.
17. Odgovorna oseba za dajanje pisnih in ustnih
informacij v zvezi s predmetnim razpisom v času trajanja tega razpisa: Valentina Glinšek, valentina.glinsek@
celje.si, 03/42-65-674.
18. Koncedent ima pravico kadar koli prekiniti postopek javnega razpisa brez izbora koncesionarja.
V tem primeru Mestna občina Celje ni odškodninsko odgovorna in ne bo vračala nikakršnih stroškov
morebitnih prijaviteljev.
19. Javni razpis je objavljen na spletni strani Mestne
občine Celje, http://moc.celje.si/, in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mestna občina Celje
Št. 430-141/2014-2
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Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o javno
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske
javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno
biomaso »DOLB PRE« (Uradni list RS, št. 61/14), Občina Žužemberk objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne
gospodarske javne službe za dobavo toplote
iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB PRE«
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, tel.
07/38-85-180, faks 07/38-85-181, www.zuzemberk.si.
2. Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije
za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB PRE«.
Koncesija obsega izvajanje gospodarske javne službe
za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v zaključenem območju Osnovne šole Žužemberk ter izvajanje drugih storitev, ki jih določajo zakon, podzakonski
predpisi in odlok. Koncesija se podeli za obdobje 10 let
v skladu z odlokom.
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3. Postopek izbire koncesionarja: odločbo o izbiri
koncesionarja za podelitev koncesije bo izdala občinska uprava Občine Žužemberk v skladu z 207. členom
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – UPB). Razpisna dokumentacije za javni
razpis je v celoti objavljena na spletnih straneh Občine
Žužemberk, http://www.zuzemberk.si (rubrika »Javni
razpisi«).
4. Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev
in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral enega koncesionarja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil ekonomsko
najugodnejšo ponudbo, skladno z merili, ki izhajajo iz
razpisne dokumentacije.
5. Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: Občina Žužemberk, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk. Končni rok za oddajo ponudb
je 25. 8. 2014, do 10. ure. Ponudbe morajo ne glede na
način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti
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do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
6. Javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu naročnika: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk, dne je 25. 8. 2014, ob 10.30. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo
za sodelovanje na odpiranju ponudb.
7. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z
razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega
razpisa pisno na naslov naročnika ali preko elektronske pošte na naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si.
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je
21. 8. 2014, do 12. ure. Naročnik bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje 22. 8.
2014, do 16. ure, odgovori bodo objavljeni na spletni
stran naročnika. Podana pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije.
Občina Žužemberk
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Javne dražbe
Št. 47803-116/2013, 47805-14/2014

Ob-3181/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v
nadaljevanju: upravljavec) na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13
– ZDU-1G in 50/14) in 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
Naziv in sedež upravljavca in organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo
in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
Predmet javne dražbe:
1.) Nepremičnina parc. št. 1676/223, parc.
št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in
parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, v naravi objekt
opuščenega mejnega prehoda Učja, s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Žaga 157, Srpenica, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
2.) Nepremičnina parc. št. 312/4, parc. št. 313/5,
parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec,
v naravi objekt opuščenega mejnega prehoda Predel, s
pripadajočim zemljiščem, na naslovu Strmec na Predelu 29, Log pod Mangartom, v lasti Republike Slovenije
in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Izklicna cena:
1.) Izklicna cena za nepremičnino parc.
št. 1676/223, parc. št. 1676/169, parc. št. 1676/171,
parc. št. 1676/220 in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 –
Žaga znaša 52.000,00 EUR.
2.) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 312/4,
parc. št. 313/5, parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o.
2205 – Strmec znaša 205.900,00 EUR.
Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je
500,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo
Direkcija RS za ceste izstavila po sklenitvi pogodbe, in
sicer na račun številka 01100-6300109972, s sklicno
številko, navedeno na računu. Plačilo kupnine v roku 30
dni je bistvena sestavina pogodbe.
Varščina: dražitelji morajo vplačati varščino v višini
10 % od izklicne cene nepremičnine, kar znaša:
1.) Za nepremičnino parc. št. 1676/223, parc.
št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in
parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, v višini 5.200,00
EUR.
2.) Za nepremičnino parc. št. 312/4, parc. št. 313/5,
parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec,
v višini 20.590,00 EUR.
Dražitelji morajo vplačati varščino na številko
računa 01100-6300109972 in s sklicno številko na
18 2431 796800.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku
30 dni po opravljeni javni dražbi.
Upravljavec zadrži varščino, če dražitelj:
– ne pristopi k javni dražbi,
– ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.

Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala
na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direkciji RS
za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, v sobi 320.
Javna dražba bo potekala dne 3. 9. 2014:
1. Za nepremičnino parc. št. 1676/223, parc.
št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in
parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, s pričetkom ob
10. uri.
2. Za nepremičnino parc. št. 312/4, parc. št. 313/5,
parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec,
s pričetkom ob 11. uri.
Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled nepremičnine
Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o
nepremičnini, ki je predmet javne dražbe, vsak delovni
dan, med 9. in 12. uro, na Ministrstvu za infrastrukturo
in prostor, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, po predhodnem dogovoru na tel.
01/478-80-18. Ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe, je mogoč po predhodnem dogovoru na tel.
01/478-80-18.
Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin v Republiki
Sloveniji.
– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor, Direkcijo RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000
Ljubljana, v vložišče soba 21/1, in sicer najkasneje do
dne 2. 9. 2014, do 10. ure. Na pisemski ovojnici mora
biti obvezno navedeno:
1. Za nepremičnino parc. št. 1676/223, parc.
št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220
in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga: Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1676/223, parc.
št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in
parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga – številka zadeve
47803-116/2013 – ne odpiraj!.
2. Za nepremičnino parc. št. 312/4, parc. št. 313/5,
parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec:
Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 312/4,
parc. št. 313/5, parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o.
2205 – Strmec – številka zadeve 47805-14/2014 – ne
odpiraj!.
– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora
vsebovati naslednja dokazila:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma
naslov dražitelja;
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni;
– kontaktno številko dražitelja;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan oziroma tuja pravna oseba oziroma samostojni
podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
dražitelje. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti,
pa mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s
katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjav
lja, da ima plačane davke in prispevke);
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– potrdilo, da dražitelj nima blokiranega TRR (velja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike
posameznike – tuja pravna oseba oziroma samostojni
podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske pravne osebe oziroma samostojne podjetnike posameznike.
Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti, pa mora
predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da nima
blokiranega TRR);
– pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, če
dražitelj za zastopanje na javni dražbi pooblasti drugo
osebo ali če predstavnik pravne osebe, ki sodeluje na
javni dražbi, ni hkrati zakoniti zastopnik pravne osebe;
– originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo številke računa za primer vračila varščine.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Drugi pogoji prodaje nepremičnine:
– Davke (davek na promet nepremičnin oziroma
davek na dodano vrednost), stroške vknjižbe lastninske
pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača
kupec.
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–
kupljeno«.
– Kupec bo dolžan po sklenitvi kupoprodajne pogodbe v dogovorjenem roku odstraniti nadstrešnico
objekta opuščenega mejnega prehoda. Strošek odstranitve nadstrešnega dela je bil upoštevan pri določitvi
kupnine.
– Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z upravljavcem kupoprodajno
pogodbo. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev
pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino.
Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene niti v podaljšanem
roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.
Opozorilo:
Ta objava ne zavezuje upravljavca k sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Vlada Republike Slovenije ali Stalna
komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za ceste
lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, upravljavec pa je dolžan dražiteljem v roku 30
dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka vrniti vplačane
varščine brez obresti ter povrniti morebitne druge izkazane stroške.
Direkcija RS za ceste
Št. 35303-12/2014-1

Ob-3178/14

Naročnik: Občina Renče - Vogrsko, 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 in 42/12, 24/13, 10/14), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe
Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja
Draga.
Postopek javne dražbe vodi komisija za vodenje
postopka javne dražbe, ki jo imenuje župan.
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II. Opis predmeta prodaje – zemljišča
Stavbno zemljišče s parc. št. 328/4, k.o. 2319 – Bukovica, Občina Renče - Vogrsko, ID znak 2319-328-4, v
skupni izmeri 818 m2.
Po potrdilu o namenski rabi je osnovna namenska
raba stavbno zemljišče in podrobnejša namenska raba
območje stanovanj do spremembe občinskega prostorskega akta.
Izklicna cena 18.400,00 EUR.
III. Ogled nepremičnin: ogled zemljišča boste lahko
opravili po predhodni najavi na tel. 05/338-45-02, kontakt Erik Lasič. Glede vprašanj samega poteka javne
dražbe smo dosegljivi na tel. 05/338-45-00, od 20. 8.
2014 do 15. 9. 2014, med 8.30 in 12. uro.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije ne bodo
upoštevane. Predpisane davčne dajatve za nezazidana
stavbna zemljišča DDV v višini 22 % oziroma 2 % davek
na promet nepremičnin za stanovanja in zazidana stavbna zemljišča, ki niso vštete v ceno, stroške notarskih
storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražitelju.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dražitelji lahko
dvigujejo izklicno ceno za 250,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec
zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo, najkasneje do 15. 9.
2014, morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene – to je 1.840,00 € – na transakcijski račun
Občine Renče - Vogrsko: SI56 01401 01000 20123 pri
UJP, Banka Slovenije, namen nakazila: javna dražba.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki
ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Kupnina se vplača na transakcijski račun Občine
Renče - Vogrsko: SI56 01401 01000 20123 pri UJP,
Banka Slovenije. Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 13. ure na dan
javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo
do 15. 9. 2014 na naslov naročnika: Občina Renče Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, v zapečateni
ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – 1. javna dražba« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja
in predložili kopije naslednjih dokumentov:
a. potrdilo o plačani kavciji, iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno
številko TRR računa za primer vračila kavcije;
b. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
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c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo,
da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR
(velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila
za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
d. izpisek iz sodnega registra (samo za pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro
največ 30 dni,
e. morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
f. osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
g. pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne
pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno,
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko,
morebiten e-naslov in telefonsko številko.
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9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe:
a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba 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, 10/14).
Javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena
oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena
prodaja bo potekala 18. 9. 2014, ob 13. uri, v prostorih
Občine Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja
Draga.
Občina Renče - Vogrsko
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Druge objave
Št. 478-102/2014/7 (1525-06)

Ob-3176/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), v
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12 in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Premičnine, in sicer 137 kosov rabljenih prevoznih
sredstev in 185 kosov avtoplaščev naročnika. Seznam
premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh enot, ki so
predmet prodaje v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer
najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena za premičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša skupaj 62.950,00 EUR.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve,
št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 17116-299000839911614.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti
vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb.
6. Dokumentacija: ponudniki bodo s podrobnejšimi
pogoji prodaje 137 kosov rabljenih prevoznih sredstev
in 185 kosov avtoplaščev seznanjeni iz dokumentacije
predmetnega javnega zbiranja ponudb, ki bo objavljena
na spletni strani naročnika od dneva objave javnega
zbiranja ponudb v Uradnem listu RS oziroma na spletni
strani Ministrstva za notranje zadeve. Kontaktni osebi:
Saša Rajkovič, tel. 01/428-44-92, in Franci Kramaršič,
tel. 01/428-56-63.
7. Ogled premičnin: ogled premičnin je mogoč od
dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s kontaktnima
osebama iz predhodne točke te objave.
8. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo ter elementi, ki
naj jih ponudba vsebuje, so razvidni iz dokumentacije
javnega zbiranja ponudb. Ponudbe bodo veljavne le,
če bodo predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije.
9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na
predpisanih obrazcih najkasneje do 2. 9. 2014, do

12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:
ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 3. 11.
2014.
11. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno–kup
ljeno«;
– možen je samo odkup vseh enot skupaj;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od
izhodiščne cene;
– ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v
8 dneh od javnega odpiranja ponudb;
– uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe (odkloni sklenitev kupoprodajne pogodbe) ali po
plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino;
– če uspeli ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne
pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana;
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz
skladišča prodajalca v roku 14 dni od plačila celotne
kupnine;
– stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve plača kupec;
– naročnik v skladu s petim odstavkom 5. člena
Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za
plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka opravi z najugodnejšimi
ponudniki dodatna pogajanja.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 9. 2014, ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na
vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal
državni organ.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s
fotografijo, katerega je izdal državni organ.
13. Ustavitev postopka: prodajalec lahko kadarkoli
do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti.
14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Mojca Pleško Grah,
tel. 01/428-47-23, faks 01/428-59-03, el. naslov
mojca.plesko-grah@gov.si ali Jasmina Strgaršek, tel.
01/428-44-52, el. naslov jasmina.strgarsek@gov.si.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v
nadaljevanju: upravljavec), na podlagi 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem nepremičnin
Predmet oddaje v najem:
1.) Nepremičnina parc. št. 384/1, k.o. 1838 Litija,
zemljišče, v izmeri 997 m² s stavbo št. 357, neto tlorisne
površine 1195,50 m², parc. št. 384/24, k.o. 1838 Litija,
zemljišče, v izmeri 120 m², parc. št. 384/25, k.o. 1838
Litija, zemljišče, v izmeri 28 m² in parc. št. 384/12, k.o.
1838 Litija, zemljišče, v izmeri 1484 m², s stavbo št. 997,
neto tlorisne površine 18,90 m² in stavbo št. 999, neto
tlorisne površine 137,40 m², vse na naslovu Grbinska
cesta 34 v Litiji, v lasti Republike Slovenije in upravljanju
Direkcije RS za ceste.
2.) Nepremičnina parc. št. 661, k.o. 1925 Učak,
zemljišče, v izmeri 223 m2, s stavbo št. 34, neto tlorisne
površine 206,80 m2, in stavbo št. 35, neto tlorisne površine 26,10 m2, vse na naslovu Učak 7, Trojane, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Trajanje najema: najemna pogodba bo sklenjena
za določen čas 2 mesecev, z možnostjo podaljšanja do
12 mesecev.
Izklicna najemnina:
1.) Izklicna najemnina za nepremičnino parc.
št. 384/1, 384/24, 384/25 in 384/12, k.o. 1838 Litija,
znaša 1.440,00 EUR/mesec.
2.) Izklicna najemnina za nepremičnino parc.
št. 661, k.o. 1925 Učak, znaša 630,00 EUR/mesec.
Način in rok plačila najemnine: najemnik poravna najemnino v enkratnem znesku za celotno obdobje
najema oziroma podaljšanja najema v roku 30 dni po
prejemu računa, na račun številka 01100-6300109972, s
sklicno številko, navedeno na računu. Plačilo najemnine
v roku 30 dni je bistvena sestavina pogodbe.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene najema za obdobje 2 mesecev, in sicer na številko računa:
01100-6300109972, s sklicno številko: 18 2431 796800:
3.) Varščina za nepremičnino parc. št. 384/1,
384/24, 384/25 in 384/12, k.o. 1838 Litija, znaša
288,00 EUR.
4.) Varščina za nepremičnino parc. št. 661, k.o.
1925 Učak, znaša 126,00 EUR.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v najemnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez
obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku
javnega zbiranja ponudb.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne
informacije o nepremičnini, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, vsak delovni dan od dneva objave javnega
zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije do
izteka roka za oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro
na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana po
predhodnem dogovoru, na tel. 01/478-80-18.
Ogled nepremičnin: ogled nepremičnine, ki je predmet oddaje v najem, je mogoč vsak delovni dan od
dneva objave javnega zbiranja ponudb do izteka roka
za oddajo pisnih ponudb, in sicer od 10. do 12. ure,
razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na

lokaciji nepremičnine, po predhodnem dogovoru na tel.
01/478-80-18.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma
naslov ponudnika;
– navedbo najemnine, ki jo ponudnik ponuja, ki ne
sme biti nižja od izklicne najemnine;
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdilo o državljanstvu države članice EU za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki
ne sme biti starejši od 30 dni;
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo
pravno ali fizično osebo;
– originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo
številke računa za primer vračila varščine;
– davčno, matično oziroma EMŠO in telefonsko
številko.
Drugi pogoji:
– izklicna najemnina ne vključuje davka na dodano
vrednost;
– v skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na
dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 –
UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF in 83/12) je
najem nepremičnin oproščen plačila DDV, vendar pa
se lahko, v skladu s 45. členom ZDDV-1, davčni zavezanec, ki opravlja transakcije, za katere je oprostitev
DDV določena v 2. točki 44. člena ZDDV-1, dogovori z
najemnikom – davčnim zavezancem, ki ima pravico do
odbitka celotnega DDV, da bo od najema nepremičnine
obračunal DDV po predpisani stopnji;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po opravljeni izbiri skleniti z upravljavcem najemno pogodbo. Če
izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku,
lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani
ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku,
upravljavec zadrži njegovo varščino;
– vse stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača
najemnik;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena
– najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo najemnino.
Rok za predložitev ponudb:
Ponudba mora veljati vsaj 30 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba
21/I) najkasneje dne 1. 9. 2014, do 12. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na naslov
naročnika: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole – Skubic,
Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo
najkasneje do 1. 9. 2014, do 12. ure, vročene upravljavcu v zaprti ovojnici s pripisom:
1.) Ponudba za parc. št. 384/1, 384/24, 384/25
in 384/12, k.o. 1838 Litija: »Javno zbiranje ponudb za
najem nepremičnine – številka zadeve 47803-179/2010
– Ne odpiraj!«;
2.) Ponudba za parc. št. 661, k.o. 1925 Učak: »Javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine – številka
zadeve 47805-123/2012 – Ne odpiraj!«
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse zahtevane pogoje in bo v njih ponujena najemnina
enaka ali višja od izklicne najemnine. Ponudb, ki bodo
prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike.
Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja
ponudb pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za pre-
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dložitev ponudb. Direkcija RS za ceste lahko po prejemu
ponudb s ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Čas in kraj odpiranja ponudb:
1.) Javno odpiranje ponudb za parc. št. 384/1,
384/24, 384/25 in 384/12, k.o. 1838 Litija, bo dne 2. 9.
2013, ob 10. uri;
2.) Javno odpiranje ponudb za parc. št. 661, k.o.
1925 Učak, bo dne 2. 9. 2014, ob 10.30.
Javno odpiranje ponudb bo na naslovu Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo
prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb
ter ji predložiti na vpogled osebni dokument s fotografijo.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni
dokument s fotografijo.
V primeru več najugodnejših ponudb bo Direkcija
RS za ceste po svoji presoji bodisi pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali pa bo
z najugodnejšimi ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
Ta objava ne zavezuje upravljavca, da z najboljšim
ali katerim koli ponudnikom sklene najemno pogodbo.
Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje
stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za
ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že
začeti postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, upravljavec pa je dolžan vrniti vplačane
varščine v roku 15 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Direkcija RS za ceste
Št. 352-10/2014

Ob-3162/14

Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, 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),
35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Mengeš za leto
2013/2014 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/13 in
5/14)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mengeš
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, matična št.: 5880483, davčna št.: 74039059.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Dvosobno stanovanje v mansardi (peto nadstropje)
večstanovanjske stavbe, na naslovu Kolodvorska ulica 2
A, Mengeš, ID stanovanja (1938-1619-18). Stanovanje
se sestoji iz predsobe, kuhinje z jedilnico, dnevne sobe,
spalnice, kopalnice z WC, v velikosti 57,50 m2. Stanovanju pripada tudi loža, v velikosti 5,10 m2 in shramba
v kleti, v velikosti 2,70 m2. Dostop do stanovanja je preko notranjega stopnišča, dvigala ni. Objekt je na zunaj
obnovljen (prenova strehe in fasade v letu 2009–2014).
Stanovanje je neopremljeno in potrebno v celoti obnoviti,
razen kopalnice, ki je v uporabnem stanju. Izhodiščna
cena: 63.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne
vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
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3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina se kupuje po načelu »videno–
kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal
najugodnejšo ponudbo (najvišja ponujena cena) in bo s
sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če le-ta ne sklene pogodbe v tem
roku, organizator lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži varščino.
Če najugodnejši ponudnik niti v podaljšanem roku ne
podpiše pogodbe, se njegova varščina zadrži. Pogodba
pa se sklene z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last, s pravico vpisa lastninske pravice
na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
3.6. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
4.1. Ponudnik, ki želi sodelovati na razpisu, je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene posamezne nepremičnine. Ponudbi za nakup posamezne
nepremičnine je potrebno priložiti potrdilo o plačilu
varščine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Mengeš, IBAN SI56 0110 0010 0001 698,
odprt pri Banki Slovenije, in sicer do dneva izteka
roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za
sodelovanje pri nakupu posamezne predmetne nepremičnine. V primeru, da ponudnik vplača varščino in ne
posreduje ponudbe, se varščina zadrži. Prav tako se
varščina zadrži v primeru, če ponudnik po plačilu varščine, ponudbo za nakup posamezne nepremičnine
umakne. Plačana varščina se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek, oziroma firmo, 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,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na
javnem zbiranju ponudb.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z
vsemi prilogami. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nepremičnine
«, na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, do 3. 9. 2014, do 11. ure. Ponudba oddana
na pošti kot priporočena pošiljka mora biti oddana do
navedenega roka (upošteva se datum in čas poštnega
žiga). Ponudba, ki bo prejeta po tem roku, komisija ne
bo upoštevala.
4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki posamez
niki),
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– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe),
ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe in o
vezanosti na dano ponudbo do 30. 11. 2014.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o predmetni nepremičnini in informacije za ogled
nepremičnine zainteresirani dobijo na Občini Mengeš,
kontaktna oseba: Urban Kolar, tel. 01/724-71-06, elektronska pošta: urban.kolar1@menges.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Javno odpiranje prispelih ponudb bo 3. 9. 2014,
s pričetkom ob 15. uri, v sejni sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino v roku 8 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni
po poteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s
ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma komisija s soglasjem župana lahko ustavita
začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi
na internetni strani Občine Mengeš: www.menges.si,
pod rubriko objave, razpolaganje s stvarnim premoženjem, kjer je na voljo tudi obrazec: izjava o sprejemanju
pogojev javne ponudbe in izjava o vezanosti na dano
ponudbo.
Občina Mengeš
Ob-3165/14
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, na
podlagi 22. člena v povezavi s 14. členom Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13),
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14), na podlagi Letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep
občinskega sveta z dne 10. 12. 2013, št. 410-3/2013) ter
na podlagi posamičnih programov ravnanja s stvarnim
premoženjem, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran
1. Predmet prodaje je nepremičnina:
a) parc. št. 1695/7, k.o. 2631-Portorož (ID 6272159),
zemljišče v velikosti 158 m2, last občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 20.408,86 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Senčne poti v Portorožu.
V izhodiščno vrednost ni vključen 2 % davek na
promet z nepremičninami oziroma DDV. Davek in vsi
stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Vse nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
2. Opis nepremičnin
Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb navedene v točki 1:
– pod črko a) predstavlja funkcionalno celoto k
stanovanjski stavbi na nepremičnini s parc. št. 1693/1,
k.o. Portorož.

3. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega
je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna
izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra ali izpiskom Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES).
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je
potrebno priložiti pismeno overjeno pooblastilo.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati
varščino (kavcijo) v višini 10 % ponujene cene (brez davkov), ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega
računa Občine Piran, št. 01290-0100005871, odprt pri
Upravi za javna plačila, Urad Koper, sklic za pravne osebe 20100-2 in za fizične osebe 20101-2, ter k ponudbi
predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je 2. 9. 2014, do vključno 9. ure. Najugodnejšemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku
roka za uveljavitev predkupne pravice. Znesek varščine
se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo
vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega
bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih
osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
vrednosti;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa
z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
I. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega
registra ali Ajpesa, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, šteto od dneva razpisa javnega zbiranja ponudb v
Uradnem listu RS);
II. overjeno pooblastilo v primeru, da se ponudba
poda po pooblaščencu;
III. dokazilo o plačani varščini v višini 10 % ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo
varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe
s svojo ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Javni razpis za prodajo
nepremičnin – ne odpiraj!«, najkasneje do 2. 9. 2014,
do vključno 9. ure, ne glede na datum poštnega žiga,
na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji
ponudbe.
4. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse
sestavine iz 3. točke javnega razpisa. Nepravočasne in
nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani
župana občine pooblaščena komisija.
5. Odpiranje ponudb bo dne 2. 9. 2014, ob 11. uri,
v prostorih občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje ponudb je javno.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je
najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugo-
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dnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma
odpiranja ponudb.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim
ponudnikom, je izključena. Župan Občine Piran lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge.
8. Če je med prejetimi ponudbami več ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe
ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom
dosega čim višje kupnine.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni
upravičenec mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo
najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe oziroma v roku 15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če se izbrani
ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku
ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil,
varščina pa zapade v korist Občine Piran. Kupec mora
plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi, in sicer v
roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor
kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za
razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Vpis v
zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega
dovolila po plačilu celotne kupnine.
10. Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico
in služnostno pravico v korist Občine Piran za potrebe
izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
11. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12 in 47/13) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).
12. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu Občine
Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Tina Ukmar Opara,
05/671-03-02.
Občina Piran
Ob-3166/14
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja,
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Pivka za
leto 2014 in Sklepa Občinskega sveta Občine Pivka o
določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Pivka za leto 2014, št.: 9000-22/2013
z dne 19. 12. 2013,
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Stanovanje in klet št. 23, v izmeri 46,37 m2,
Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, parc. št. 1206/17, k.o.
Petelinje, ID oznaka: 2501-363-23.
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Izhodiščna cena: 24.930,00 EUR.
2. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 46,27 m2,
Dolnja Košana 9, 6256 Košana, parc. št. 5592/6, k.o.
Košana, ID oznaka: 2494-26-10.
Izhodiščna cena: 23.200,00 EUR.
3. Stanovanje in klet št. 13, v izmeri 57,96 m2,
Dolnja Košana 7, 6256 Košana, parc. št. 5589/4, k.o.
Košana, ID oznaka: 2494-24-13.
Izhodiščna cena: 30.700,00 EUR.
4. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 36,59 m2,
Dolnja Košana 8, 6256 Košana, parc. št. 5592/2 in
5594/2, k.o. Košana, brez ID znaka.
Izhodiščna cena: 21.200,00 EUR.
– Nepremičnina je v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnina je prosta vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnine pod točko 2.4 je
neurejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja
stanovanje, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb,
ni vzpostavljena.
– Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške notarske
overitve te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa
lastninske pravice itd.) plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno–kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v
stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino.
Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne
podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil
in ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v
skladu z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) v roku 20 dni po sklenitvi prodajne pogodbe
je bistvena sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije, v roku
20 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma
firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično
številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
2. navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo
na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z
vsemi prilogami najkasneje do vključno četrtka, 4. 9.
2014, do 10. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne
bo upoštevala.
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5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka, v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine ter št. in naslov stanovanja na katero se
nanaša ponudba« na naslov Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka.
5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
2. izpis iz Poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne
starejši od 3 mesecev,
4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni
od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe,
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika.
Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
6. Varščina
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije z navedbo:
»plačilo varščine, št. stanovanja, naslov stanovanja«.
6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in
sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa
obdrži v plačano varščino.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe v
četrtek, 4. 9. 2014, ob 12.15, v prostorih Občine Pivka.
7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za
posamezno nepremičnino.
7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo pristojna komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil javne
dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi ponudniki
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku
javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku
javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno,
sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe.
Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi
bo 200,00 EUR.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik o
poteku javnega odpiranja ponudb.
7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja
ponudb, bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpira-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih
pogajanjih.
7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s
ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka
bodo ponudniki pisno obveščeni.
8. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne
informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše
podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času
uradnih ur, na tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana
Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na
internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 232/2014

Ob-3168/14

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda pubblica Komunala Isola, S.r.l., Industrijska cesta 8, 6310
Izola (v nadaljevanju Komunala Izola d.o.o.), objavlja na
podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja
objavljeno na spletni strani Komunale Izola d.o.o.
od dne 14. 8. 2014.
1. Predmet prodaje: kanalizacijsko vozilo Cappellotto:
– Bucher B80 62 D,
– Leto izdelave 2001,
– Datum aktiviranja: 2001.
Kanalizacijsko vozilo je registrirano do 13. 2. 2015
in ima prevoženih cca. 73.000 km.
Ogled in preiskus kanalizacijskega vozila je mogoč
do 29. 8. 2014, na sedežu podjetja Komunala Izola
d.o.o., po predhodnem telefonskem dogovoru. Kontaktna oseba, Gino Gergeta, vodja DE mehanizacija, tel.
05/66-34-940 ali 041/351-054.
2. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., je za prodajo premičnega premoženja pridobila uradno cenitev
sodnega cenilca strojne stroke.
Cena kanalizacijskega vozila Cappellotto Bucher
znaša minimalno 26.850,00 EUR z DDV.
3. Izbrani ponudnik bo moral v roku 3 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe Javnemu podjetju Komunala
Izola d.o.o., nakazati celotno kupnino za nakup kanalizacijskega vozila in priložiti potrdilo o vplačani kupnini, kar
je pogoj za prevzem predmeta prodaje. Plačilo kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
4. Kanalizacijsko vozilo Cappellotto Bucher se prodaja na način videno-kupljeno, kar pomeni, da je brez
garancije in reklamacija po prevzemu ni možna.
5. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., bo izbrala
ponudbo tistega ponudnika, ki bo ob upoštevanju vseh
pogojev ponudil najvišjo ceno za nakup kanalizacijskega vozila.
6. Izbrani ponudnik bo moral poleg kupnine plačati
tudi vse ostale dajatve, ki so vezane na prodajo.
7. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega
bivališča oziroma sedež ponudnika.
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– Navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih
osebah) oziroma matične številke pri pravnih osebah.
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od cene navedene v 2. točki te objave.
– Pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpisa z lastnoročnim podpisom.
– Potrdilo o plačani varščini v višini 2.685,00 EUR
z DDV, ki jo lahko ponudnik poravna na TTR podjetja ali
na blagajni podjetja.
8. Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih
ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani opremljene z
naslovom:
– Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310
Izola.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – ponudba – Prodaja Cappellotto Bucher«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in polni
naslov ponudnika.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na
zgoraj navedeni naslov najpozneje do dne 1. 9. 2014,
do 10. ure.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na naslov Komunale Izola d.o.o. Če
je ponudba poslana po pošti, se šteje za pravočasno,
če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega
datuma in ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 9. 2014, ob
12. uri, na sedežu podjetja. Predstavniki ponudnikov
morajo imeti pri javnem odpiranju pisna pooblastila za
sodelovanje.
9. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., si pridržuje
pravico po prejemu in pregledu ponudb opraviti pogajanja
s ponudniki, z namenom doseganja ugodnejše ponudbe.
10. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., si pridržuje pravico ne izbrati nobene ponudbe in s tem ne bo
prevzela nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do
ponudnikov.
11. Vsa ostala določila prodaje premičnega premoženja bodo navedena v kupoprodajni pogodbi.
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
Št. 229/2014

Ob-3169/14

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda pubblica Komunala Isola, S.r.l., Industrijska cesta 8, 6310
Izola (v nadaljevanju: Komunala Izola d.o.o.), objavlja na
podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11)
drugo javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja
objavljeno na spletni strani Komunale Izola d.o.o.
od dne 14. 8. 2014.
1. Predmet prodaje: Kompaktor Bomag:
– Model BC 601 RS,
– Leto izdelave 1991,
– Datum aktiviranja 28. 10. 2011.
Kompaktor Bomag je v uporabi in ima opravljenih
cca. 10.800 delovnih ur.
Ogled in preiskus Kompaktorja Bomag je mogoč do
29. 8. 2014 na deponiji v Izoli, po predhodnem telefonskem dogovoru. Kontaktna oseba, Gino Gergeta, vodja
DE mehanizacija, tel. 05/66-34-940 ali 041/351-054.
2. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., je za prodajo premičnega premoženja pridobila uradno cenitev
sodnega cenilca strojne stroke.
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Cena Kompaktorja Bomag znaša minimalno
24.000,00 EUR z DDV.
3. Izbrani ponudnik bo moral v roku 3 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe Javnemu podjetju Komunala
Izola d.o.o., nakazati celotno kupnino za nakup Kompaktorja Bomag in priložiti potrdilo o vplačani kupnini,
kar je pogoj za prevzem predmeta prodaje. Plačilo
kupnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Kompaktor Bomag se prodaja na način videno-kupljeno, kar pomeni, da je brez garancije in reklamacija po prevzemu ni možna.
5. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., bo izbrala
ponudbo tistega ponudnika, ki bo ob upoštevanju vseh
pogojev ponudil najvišjo ceno za nakup Kompaktorja
Bomag.
6. Izbrani ponudnik bo moral poleg kupnine plačati
tudi vse ostale dajatve, ki so vezane na prodajo.
7. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega
bivališča oziroma sedež ponudnika.
– Navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih
osebah) oziroma matične številke pri pravnih osebah.
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od cene navedene v 2. točki te objave.
– Pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpisa z lastnoročnim podpisom.
– Potrdilo o plačani varščini v višini 2.400,00 EUR
z DDV, ki jo lahko ponudnik poravna na TTR podjetja ali
na blagajni podjetja.
8. Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih
ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani opremljene z
naslovom:
– Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310
Izola.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – ponudba – Prodaja Kompaktor Bomag«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in polni
naslov ponudnika.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na
zgoraj navedeni naslov najpozneje do dne 1. 9. 2014,
do 10.00 ure.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na naslov Komunale Izola d.o.o. Če
je ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno,
če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega
datuma in ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 9. 2014, ob
11. uri, na sedežu podjetja. Predstavniki ponudnikov
morajo imeti pri javnem odpiranju pisna pooblastila za
sodelovanje.
9. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., si pridržuje
pravico po prejemu in pregledu ponudb opraviti pogajanja s ponudniki, z namenom doseganja ugodnejše
ponudbe.
10. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., si pridržuje pravico ne izbrati nobene ponudbe in s tem ne bo
prevzela nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do
ponudnikov.
11. Vsa ostala določila prodaje premičnega premoženja bodo navedena v kupoprodajni pogodbi.
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
Ob-3179/14
Likvidacijski upravitelj družbe Gostinstvo Žalec proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. – v likvidaciji, Velika
Pirešica 36, 3310 Žalec, matična številka 5151007000,
na podlagi sklepa o prodaji z dne 18. 8. 2011 objavlja
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javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnih deležev
1. Predmet prodaje sta dva poslovna deleža, kot
sledi:
a) poslovni delež družbe NITON, d.o.o. – v likvidaciji, Podmilščakova ulica 34, Ljubljana, v nominalni višini
159.350,00 EUR, kar predstavlja 41,16  % osnovnega
kapitala družbe,
b) poslovni delež družbe IMP Tehnomont, d.o.o.,
Celovška cesta 150, Ljubljana, v nominalni višini
125.000,00 EUR, kar predstavlja 50,0  % osnovnega
kapitala družbe.
Ponudba se lahko nanaša na odkup posamičnega
ali obeh poslovnih deležev.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
a) ponujeno ceno: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR za vsak posamezni poslovni delež. Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup
poslovnih deležev vezana na ceno, ki jo ponuja kateri
od ostalih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne
bodo obravnavane,
b) način in rok plačila,
c) rok veljavnosti ponudbe: do vključno 31. 10.
2014,
d) prenos imetništva: z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti.
Ponudbe morajo biti brezpogojne.
Ponudba mora vsebovati zavezo ponudnika, da bo
v primeru, če bo izbran za najugodnejšega ponudnika,
najkasneje v roku desetih delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe, s prodajalcem sklenil
pogodbo o prenosu poslovnih deležev družbe v obliki
notarskega zapisa.
3. Kolikor bo ponudbo za nakup poslovnih deležev
po tem razpisu podala družba sama, mora ponudba
vsebovati zavezo družbe, da bo najkasneje do plačila
kupnine, z bilanco stanja oblikovala rezerve za lastne
deleže v višini, ki ustreza višini celotne kupnine, družba
pa mora k ponudbi priložiti tudi izjavo, da ima na dan
oddaje ponudbe zadosti razpoložljivih virov sredstev za
oblikovanje rezerv za nakup lastnih poslovnih deležev.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra,
ki ni starejši od 30 dni.
5. Ponudbe je potrebno poslati na sedež družbe
VELA NINA, d.o.o., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici, s pripisom: »Ponudba
za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnih deležev
in delnic – Ne odpiraj!«, najpozneje do 30. 9. 2014, do
12. ure. Odpiranje ponudb bo nejavno.
6. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k
sklenitvi pogodbe o prenosu poslovnih deležev v obliki
notarskega zapisa z najboljšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom.
7. Podrobne informacije v zvezi s prodajo lahko
zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik, od 8. do
10. ure, pri Pevec Bogdanu 031/204-370.
Likvidacijski upravitelj VELA NINA, d.o.o.
Št. 47801-0003/2012(132)

Ob-3185/14

Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) ter Načrta Razpolaganja s

stvarnim premoženjem Občine Slovenske Konjice, ki ga
je Občinski svet Občine Slovenske Konjice sprejel dne
19. 12. 2013, objavlja
javno ponudbo
o prodaji počitniškega objekta z dvema
apartmajema, na naslovu Rogla 18
Opis nepremičnine:
Počitniški objekt z dvema apartmajema, na naslovu
Rogla 18, se nahaja na Rogli, na parc. št. 1095/67, k.o.
1091 – Hudinja.
Pogoji javne ponudbe:
1. Počitniški objekt se prodaja po načelu videno –
kupljeno.
2. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh
po overovitvi pogodbe.
3. Prednost pri nakupu ob istih pogojih ima ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno.
4. Vse stroške v zvezi s pogodbo, vključno z plačilom davka, nosi ponudnik oziroma kupec.
5. Občina Slovenske Konjice si pridržuje pravico,
da ne izbere nobene ponudbe. Če bo ponujena cena
dosegla ceno, ki jo predvideva Občina Slovenske Konjice, se bo sklenila pogodba s ponudnikom, ki bo ponudil
najvišjo ceno, če pa ponujena cena ne bo dosegla cene,
ki jo predvideva Občina Slovenske Konjice, se pogodba
ne bo sklenila z nobenim ponudnikom in je to javno zbiranje ponudb zgolj informativnega značaja za ugotovitev
trenutne vrednosti nepremičnine.
6. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti v
roku 15 dni po javni objavi na naslov, Občina Slovenske
Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, s pripisom »Ne
odpiraj – Javna ponudba za prodajo počitniškega objekta z dvema apartmajema na naslovu Rogla 18.
7. Komisija pri Občini Slovenske Konjice bo vse
prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku
3 dni po odpiranju obvestila vse ponudnike.
8. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko
dobite na Občini Slovenske Konjice, pri Slavku Pačnik,
tel. 757-33-64.
Občina Slovenske Konjice
Ob-3161/14
Na podlagi 6. člena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter drugega
odstavka 11.a člena ter 12. člena Akta o ustanovitvi
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 72/10) objavljamo
javni poziv
za zbiranje predlogov za imenovanje članov
nadzornega sveta Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti
Člane nadzornega sveta Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti imenuje vlada izmed
strokovnjakov s področja dela sklada, financ in pravnih
zadev, tako da so upoštevani enakomerna regionalna sestava nadzornega sveta, enotni slovenski kulturni
prostor in zastopanost različnih kulturni dejavnosti s področja dela sklada. Člani nadzornega sveta ne morejo
biti osebe, zaposlene na skladu in druge osebe, katerih
funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.
Vlada imenuje v nadzorni svet štiri svoje predstavnike. Preostale tri člane imenuje vlada na predlog Zveze
kulturnih društev Slovenije in drugih zvez ljubiteljskih
kulturnih društev. Zveze ljubiteljskih kulturnih društev
lahko vložijo svoje predloge najpozneje do 19. 9. 2014,
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na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za
»Imenovanje v NS«. Predlogi morajo biti opremljeni z
ustreznimi podatki o kandidatu (ime, priimek, naslov,
kratek življenjepis in opis dosedanjih aktivnosti s poudarkom na področjih dejavnostih sklada) in ustrezno
utemeljeni. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij
je Marjeta Pečarič, pomočnica direktorja (marjeta.pecaric@jskd.si).
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Št. 2807/14

Ob-3163/14

Inženirska zbornica Slovenije objavlja
obvestilo
o pričetku kandidacijskega postopka za volitve
nadomestnega člana strokovnega sveta matične
sekcije elektro inženirjev
Volilna komisija v sestavi Simona Čeh, univ. dipl. inž.
geod. (predsednica), Dejan Prebil, univ. dipl. inž. grad. in
Gregor Kušar, univ. dipl. inž. kem. (člana), imenovana s
sklepom predsednika upravnega odbora matične sekcije
elektro inženirjev (MSE), št. 2806/14/IZS-VV z dne 4. 8.
2014, skladno z 79. členom Statuta IZS obvešča upravni odbor MSE in člane MSE o začetku kandidacijskega
postopka za izvolitev:
– za nadomestnega člana strokovnega sveta MSE.
Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skladno z 78. členom Statuta IZS predlagajo:
– upravni odbor MSE s sklepom,
– najmanj trije člani MSE, vpisani v imenik IZS, s
svojimi podpisi.
Volitve bodo potekale na zboru MSE.
Kandidati za zgornje funkcije morajo biti člani MSE.
Nezdružljivost funkcij (po 92. členu Statuta IZS):
Funkcija člana SS MSE ni združljiva s funkcijami v
drugih organih in delovnih telesih zbornice (glejte tudi
20. člen Statuta IZS).
Upravni odbor MSE in člane MSE pozivamo, da sodelujejo v kandidacijskem postopku skladno s statutom
IZS in volilni komisiji predlagajo kandidate.
Kandidacijski postopek traja od 26. 8. 2014 do
26. 9. 2014. Naslov za vložitev kandidatur je Inženirska
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zbornica Slovenije, Volilna komisija MSE, Jarška cesta
10b, 1000 Ljubljana.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 2444/14

Ob-3164/14

Inženirska zbornica Slovenije objavlja
obvestilo
o pričetku kandidacijskega postopka za volitve
nadomestnega namestnika disciplinskega tožilca
iz matične sekcije strojnih inženirjev
Volilna komisija v sestavi Simona Čeh, univ. dipl. inž.
geod. (predsednica), Dejan Prebil, univ. dipl. inž. grad. in
Gregor Kušar, univ. dipl. inž. kem. (člana), imenovana s
sklepom predsednika zbornice, št. 2443/14/VOD-ČR z
dne 12. 6. 2014, skladno z 79. členom Statuta IZS obvešča upravni odbor IZS, upravni odbor MSS in člane
MSS o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev:
– 1 nadomestnega namestnika disciplinskega tožilca iz MSS.
Kandidata za zgoraj navedeno funkcijo lahko skladno z 78. členom Statuta IZS predlagajo:
– upravni odbor zbornice s sklepom,
– upravni odbor matične sekcije MSS s sklepom,
– najmanj trije člani zbornice, vpisani v imenik IZS
MSS, s svojimi podpisi.
Volitve namestnika disciplinskega tožilca iz MSS
bodo potekale na skupščini zbornice.
Kandidat za razpisano funkcijo je lahko le član
zbornice, ki je vpisan v imenik IZS in mu status pooblaščenega inženirja ne miruje.
Nezdružljivost funkcij (po 92. členu Statuta IZS):
Funkcija namestnika disciplinskega tožilca iz MSS
ni združljiva s funkcijami v drugih organih in delovnih
telesih zbornice (glejte tudi 20. člen Statuta IZS).
Upravni odbor IZS, upravne odbore MSS in člane
MSS pozivam, da sodelujejo v kandidacijskem postopku
skladno s statutom IZS in volilni komisiji IZS predlagajo
kandidate za zgoraj navedeno funkcijo.
Kandidacijski postopek traja od 26. 8. 2014 do
26. 9. 2014. Naslov za vložitev kandidatur je Inženirska
zbornica Slovenije, Volilna komisija IZS, Jarška cesta
10b, 1000 Ljubljana.
Inženirska zbornica Slovenije
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-82/2014

Ob-3174/14

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki
po verjetno umrlih Kovač Mariji, Trst, Kette Juliji, Opčine,
Kette Viktorju, Opčine, Kette Ivani, Opčine, Kette Albinu,
Opčine, Kette Miroslavu, Opčine, Kette Justini, Opčine, Kette Antonu, Opčine, lastnikih parcele *129/3, k.o.
2396-Šmarje, da se javijo v 30 dneh od dneva objave
oklica in vstopijo v postopek ureditve meje med parcelo
*129/3 in parcelo *129/4 2396-Šmarje.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 9. 7. 2014
Št. 02110-83/2014

Ob-3175/14

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v
povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 –
ZUS-1 in 126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni
nasledniki po verjetno umrlem Čibej Francu, Otlica 40,
lastniku parcele 239/7, k.o. 2370 Dol-Otlica, da se javijo
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek
ureditve meje med parcelo 239/7 in parcelo 239/8, 2370
Dol-Otlica.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 9. 7. 2014

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

62 / 14. 8. 2014 /

Stran

1857

Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 62/2014

Os-3006/14

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Valerije Flajnik, Obrh pri Dragatušu 8, Dragatuš, ki jo zastopa
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko
neznani dediči po pok. Laknerju Janezu, Obrh pri Dragatušu 21, Dragatuš zaradi priznanja lastninske pravice na
podlagi priposestvovanja, pcto 1.500,00 EUR, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju:
ZPP), dne 12. 6. 2014 postavilo začasnega zastopnika
neznanim dedičem po pok. Laknerju Janezu, nazadnje
stanujočem Obrh pri Dragatušu 21, Dragatuš.
Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke neznane dediče po pok. Laknerju Janezu, do
takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 6. 2014
P 65/2014

Os-3007/14

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke
Marko Malnerič, Kajuhova 18, Ljubljana, ki ga zastopa
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko
neznane dediče po pok. Derganc Martinu, Dole 2, Suhor
zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 600,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 12. 6.
2014 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem po pok. Derganc Martinu, nazadnje stanujočem
Dole 2, Suhor.
Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke neznane dediče po pok. Derganc Martinu, nazadnje stanujočem Dole 2, Suhor, do takrat, dokler le-ti
ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 6. 2014
I 30/2014

Os-2896/14

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi
upnika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana - dostava, zoper dolžnika Blerima Fazliu, Puchova cesta
5, Radomlje, zaradi izterjave nadomestila preživnine
2.573,58 EUR s pripadki, dne 19. 6. 2014 sklenilo:
dolžniku Blerimu Fazliu, nekdaj stanujočemu na
naslovu Puchova cesta 5, Radomlje, sedaj neznanega

prebivališča, se v tem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Marko Šinkovec, stan. Vir, Bevkova 8,
Domžale, 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 19. 6. 2014
P 419/2012

Os-2757/14

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
Miheli Mohorič v pravdni zadevi tožeče stranke Gani Neziri, Pot na Rakovo Jelšo 319, Ljubljana, ki ga zastopa
Aleš Malavašič, odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki
Zlatko Štravs, neznanega prebivališča, zaradi plačila
26.604,00 EUR, dne 2. 6. 2014 sklenilo:
Predlogu tožeče stranke se ugodi in se toženi stranki postavi začasni zastopnik, odvetnik Borut Markošek,
Cesta Borisa Kidriča 17, Zagorje ob Savi.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem
postopku od dneva postavitve dalje vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2014

Oklici dedičem
D 160/11

Os-2982/14

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 9. 3. 2000 umrli Anni Gerzej, od Lodovica,
poročeni Kovic, rojeni 22. 7. 1914, stanujoči na naslovu
Via 24 Maggio 12, Gorica, Italija, in dne 15. 10. 1992
umrli Lodoviki Gerzei, od Lodovica, poročeni Lanzidei,
rojeni 15. 10. 1917, stanujoči na naslovu Circonvallazione Trionfale 25, Rim, Italija. Zapustnici sta bili sestri.
Dedinje prvega in drugega dednega reda so se dedovanju po obeh zapustnicah odpovedale, sodišče pa
nima podatkov o vseh dedičih zapustnic v tretjem dednem redu. Tako sodišču niso znani podatki o starših
Marije Zajec, matere obeh zapustnic, poročene z Ludvikom Gerzejem, in njihovih potomcih – stricih in tetah zapustnic po materini strani. Prav tako sodišče ne razpolaga
s podatki o Neli Zampolla, hčerki Pavle Blagonja, rojene
Gerzej, hčerke Franca Gerzeja in Francisce Čebron. Neli
Zampolla naj bi živela v Buenos Airesu v Argentini in naj bi
imela dva otroka. Drugih podatkov sodišče nima.
Sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se v enem letu od objave tega oklica
v Uradnem listu RS in na sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 2. 7. 2014
D 27/2014

Os-2983/14

Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Avgustu Kaučič, sinu Janeza,
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rojenem 16. 7. 1949, razvezanem, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Froleh 2, Sv. Ana v
Slov. goricah, ki je umrl dne 29. 1. 2014.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da je zapustnik
zapustil hčerko, katera se je dedovanju odpovedala.
Prav tako se je dedovanju odpovedala zapustnikova
nečakinja Vojka Kaučič. Glede na navedeno bi v poštev
prišli dediči drugega in tretjega dednega reda, o katerih
pa sodišče nima podatkov.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva zapustnikove brate in sestre, dede
in babice, njihove potomce ter vse ostale, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na
sodni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče določilo Lidijo Krebl Vukovič, višjo pravosodno svetovalko,
pri Okrajnem sodišču v Lenartu, ki bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 30. 6. 2014

ščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu
z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 3. 7. 2014

I D 534/2014

D 102/2014

Os-3142/14

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po dne 20. 2. 2014 umrli Mirjam Hrastnik, roj.
13. 4. 1925, drž. RS, vdovi, nazadnje stan. Cankarjeva
ulica 19, Maribor.
Zapustnica je z delom svojega premoženja razpolagala v oporoki. Dedičev I. in II. dednega reda ni imela,
podatki o dedičih III. dednega reda, to je o zap. tetah in
stricih ter njihovih potomcih oziroma nadaljnjih potomcih,
pa niso znani.
Sodišče zato poziva zapustničine dediče III. dednega reda, neznanih imen in naslovov oziroma vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z
206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 5. 2014
D 94/2013

Os-2994/14

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Vilku Colja, roj. 2. 3. 1931, nazadnje stanujočem v Luciji, Liminjanska 87 in umrlem
2. 3. 2013.
Iz podatkov sodnega spisa sledi, da zapuščino
predstavljajo osebni avtomobil Peugeot 106, letnik 1999
ter dolgovi do Banke Koper, Zavarovalnice Triglav in
Adriatic Slovenice. Za začasno skrbnico zapuščine je
postavljena odvetnica Magda Mlač iz Izole.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče,
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-

D 83/2014

Os-2953/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek zaradi izdaje dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem Andreju
Kanalec, sin Andreja, rojen 8. 10. 1906, z zadnjim stalnim
bivališčem na naslovu Volarje 15/40, Tolmin, ki je bil s sklepom Okrajnega sodišča v Tolminu, opr. št. R 1505/59-7 z
dne 22. 3. 1960 razglašen za mrtvega z dnem 9. 5. 1946.
K dedovanju po zakonu so po odpovedi dedovanju
dedičev drugega dednega reda poklicani dediči tretjega
dednega reda, in sicer zapustnikovi stari starši in njihovi
potomci, o katerih sodišče nima nobenih podatkov.
Glede na zgoraj ugotovljeno, sodišče s tem oklicem
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do njegove
dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave
zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči
ne zglasijo, bo sodišče odločilo na podlagi pridobljenih
podatkov v sodnem spisu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 6. 2014
Os-2995/14

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pok. Janezu Goršetu, roj. 23. 6.
1946, z zadnjim bivališčem na naslovu Goljek 14, Trebnje, so se dediči I. dednega reda dedovanju po zapustniku odpovedali, tako da so do dedovanja upravičeni dediči II. in III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, 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 7. 7. 2014
D 52/2014

Os-3001/14

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Srečku Lopariču, rojenem dne 1. 8. 1955, državljanu Republike Slovenije,
poročenem, nazadnje stanujočem Šedina 32, Dramlje,
umrlem dne 21. 2. 2014.
Dediči prvega in drugega dednega reda so se odpovedali dediščini, sodišču pa ni znano, ali je po zapustniku kaj dedičev III. dednega reda, zato s tem oklicem
poziva osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave
tega oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča
in v Uradnem listu RS, priglasijo sodišču.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 28. 5. 2014
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Avguštin Lidija, Bevkova ulica 1, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500015191, izdala zavarovalnica
Slovenica Življenje. gnr‑334129
Drofelnik Aleš, Paška vas 7, Šmartno ob Paki, zavarovalno polico, št. 70000010600, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnj‑334112
Jelen Tavčer Sara, Pondor 10, Tabor, zavarovalno
polico, št. 50500114736, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnc‑334119
Jurak Alja, Na zelenici 8, Celje, zavarovalno polico,
št. 50500074769, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnv‑334125
Klančnik Ivan, Raduše 9, Podgorje pri Slovenj
Gradcu, zavarovalno polico, št. 50500117965, izdala
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gng‑334115
Pirtovšek Primož, Ravne 89, Šoštanj, zavarovalno
polico, št. 50500118591, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd‑334118
Posl Tadej, Čača vas 46, Podplat, zavarovalno polico, št. 50500129217, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gns‑334128

Spričevala preklicujejo
Jeraj Kristina, Tominškova 3, Nazarje, diplomo Pedagoške fakultete, Koper, Univerze na Primorskem, izdana 17. 8. 2004. gnl‑334110
Zvonko Kržišnik, Plešivec 14, Velenje, spričevalo o
opravljenem rednem usposabljanju voznikov, veljavnost
od 12. 5. 2014 do 10. 9. 2019, izdajateljica Gospodarska
zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje,
izdano 12. 5. 2014. gnx‑334123

Drugo preklicujejo
Anita Lipičnik s.p., Bukovlje 9, Stranice, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500028198000, izdana na
ime Amanda Lipičnik, izdajatelj Cetis d.d. gnp‑334106

Jožica Cafuta s.p., Soviče 5A, Videm pri Ptuju, licenco, številka 000429/005, za vozilo setra, registrska
številka MB NZ-561. gnh‑334114
Kljunić Aida, Ulica Franca Benedičiča 2, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 19483878, izdala Ekonomska
fakulteta, Ljubljana. gnf‑334116
Kropec Benjamin, Trnovec pri Slovenski Bistrici
6, Slovenska Bistrica, digitalno tahografsko kartico, št.
10705 0000 6134001, izdajatelj Cetis d.d. gnz‑334121
Lalić Dino, Jamova ulica 8, Celje, študentsko izkaznico, št. 41050135, izdala Medicinska fakulteta.
gnw‑334124
Lorber Jože, Novo naselje 5, Bistrica ob Dravi, digitalno tahografsko kartico, št. 10705 0000 744 1001,
izdajatelj Cetis d.d. gnb‑334120
MATNAT d.o.o., Vrhovci, Cesta XXX/5, Ljubljana, nacionalni licenci, št.: G0004336/05666/627/001 in
G0004336/05666/627/006, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gny‑334122
Nikić Dean, Goriška ulica 6, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040312000, izdajatelj Cetis
d.d. gnn‑334108
Ozvaldič Mateja, Vinska pot 5, Rogatec, študentsko izkaznico, št. 18120902, izdala Filozofska fakulteta. gnu‑334126
Pirnat Vesna, Borova ulica 13, Vir, Domžale, študentsko izkaznico, št. 31110211, izdala Fakulteta za
farmacijo (program Kozmetologija). gne‑334117
Ravnikar Ksenija, Partizanska ulica 8, Trzin, študentsko izkaznico, št. 31120240, izdala Fakulteta za
farmacijo. gni‑334113
Šuler Eva, Kasaze 19, Žalec, študentsko izkaznico, št. 41090087, izdala Medicinska fakulteta.
gnx‑334127
Taxi Ćeman s.p., Društvena ulica 19, Ljubljana, izvod licence za avtotaski prevoze, št. 013136, za vozilo
z reg oznako LJ 34-2ZK mercedes benz, z veljavnostjo
do 22. 5. 2018. gnk‑334111
Zebec Bojana, Kardeljeva 51, Maribor, študentsko
izkaznico, št. 18010613, izdala Univerza v Ljubljani.
gnm‑334109
Žlebnik transport d.o.o., Grušovlje 9, Rečica ob
Savinji, licenco, številka GE004754/05948/003, za vozilo MAN 27.372DFA, registrska številka CE 35-34V.
gno‑334107
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