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Javni razpisi
Ob-3208/14
Popravek
V razpisu javnega razpisa za podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti,
objavljanem v Uradnem listu RS, št. 62 z dne 14. 8.
2014, Ob-3183/14, se popravi besedilo javnega razpisa
v 6., 10. in 11. točki, in sicer tako, da se popravljene
točke glasijo:
»6. Začetek in predviden čas trajanja koncesije:
koncesija se podeljuje za dobo od 2. 1. 2015 do 31. 12.
2024.
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,
– zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– druge obrazce, izjave in dokazila, ki so zahtevana
v razpisni dokumentaciji.
11. zavarovanje za resnost prijave in dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti:
Prijavitelj mora svoji prijavi predložiti menično izjavo
za resnost ponudbe v vrednosti 50.000 EUR s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje in 3 kom podpisane
bianko menice, z veljavnostjo do vključno 31. 1. 2015.
Prijavitelj mora svoji prijavi predložiti menično izjavo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti
50.000 EUR s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje
z veljavnostjo do vključno 31. 1. 2025.«
Druge točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Mestna občina Celje
Št. 430-141/2014-3

Ob-3227/14
Popravek

V razpisu javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe na področju
urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti, objavljanem v Uradnem listu RS, št. 62 z dne
14. 8. 2014, Ob-3183/14, se popravi besedilo javnega
razpisa v 2. in 7. točki, in sicer tako, da se popravljeni
točki glasita:

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
15 let v skladu z odlokom.
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
Št. 5447-1/2014

Ob-3192/14

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS,
št. 101/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 in 3/13), Uredbe (EU) št. 1293/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013
o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe
(LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 Uradni
list EU L 347/185 z dne 20. 12. 2013 in Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2014 Evropske komisije (spletna stran http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm) Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje objavlja,
javni razpis
za odločitev o sofinanciranju projektov
s programskega področja LIFE za leto 2014
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju
Ministrstvo) obvešča upravičence, ki izpolnjujejo določbe Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov
za leto 2014 Evropske komisije (v nadaljevanju: razpis
Evropske komisije), da lahko zaprosijo za sofinancerska
sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih
bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije
o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.
Upravičenci, ki se lahko javijo na razpis za sofinanciranje, so vse pravne osebe kot je to določeno
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v Razpisu Evropske komisije. Upravičenci morajo projektne predloge na Ministrstvo oddati do 15. 9. 2014.
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je
odločitev o sofinanciranju projektov s programskega
področja LIFE za leto 2014.
2. Pogoji za udeležbo:
– Upravičenci morajo oddati projektne predloge za
sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2014 v skladu
z Razpisom Evropske komisije,
– Projektni predlogi morajo obravnavati teme, določene v razpisu Evropske komisije,
– Upravičenci projektnih predlogov morajo imeti sedež v Republiki Sloveniji, prijaviti pa je možno tudi projekte, v katere so kot pridruženi upravičenci ali sofinancerji vključene pravne osebe iz drugih držav članic EU.
3. Pogoji za dodelitev sredstev iz proračuna R Slovenije:
– Projektni predlog za sofinanciranje je potrdila
Evropska komisija z odločbo,
– Upravičenec je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju,
– Sofinancirajo se akcije projekta, ki se bodo odvijale na ozemlju R Slovenije,
– Vsebina projektnega predloga je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba (EU) št.1293/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 Uradni list EU
L 347/185 z dne 20. 12. 2013,
– Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE
2014 Evropske komisije objavljene na spletnih straneh
Evropske komisije.
4. Okvirna višina sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v naslednjih
deležih:
Podprogram/ Prednostno področje/

Proračunska postavka/
Višina sofinanciranja*

1. Podprogram za okoljske ukrepe

Iz pp 970710 mednarodni
projekti LIFE

1.1. Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov
1.1.1. Integrirani projekti

do 10 %

1.1.2. Tradicionalni projekti

se ne sofinancirajo

1.2. Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost – integrirani in
tradicionalni projekti
1.2.1. Tematske prednostne naloge za naravo: dejavnosti za izvajanje direktiv
92/43/EGS in 2009/147/ES
1.2.1.1. dejavnosti, ki so namenjene prednostnim habitatom ali vrstam v okviru
izvajanja Direktive 92/43/EGS oziroma vrstam ptic, ki jih kot prednostne za
financiranje šteje odbor za prilagajanje znanstvenemu in tehničnemu napredku,
ustanovljen v skladu s členom 16 Direktive 2009/147/ES in
1.2.1.2. dejavnosti, ki so namenjene ohranjanju velikih zveri

do 20 %

1.2.2. Tematske prednostne naloge za naravo: dejavnosti za izvajanje direktiv
92/43/EGS in 2009/147/ES, ki niso zajete v točki 1.2.1.
1.2.3. Tematske prednostne naloge za biotsko raznovrstnost: dejavnosti za
izvajanje strategije Unije za biotsko raznovrstnost do leta 2020

do 10 %

1.3. Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije
1.3.1. Tema narava in biotska raznovrstnost

do 10 %

1.3.2. Ostale teme

do 10 %

2. Podprogram za podnebne ukrepe

Iz pp 9969 Sklad za
podnebne spremembe
do 10 %

* Višina sofinanciranja predstavlja delež od celotne pogodbene vrednost projekta.
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Ministrstvo bo sofinanciralo le tiste dejavnosti v projektu, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike Slovenije
in jih bodo izvajali upravičenci s sedežem v Republiki
Sloveniji.
V primeru, da upravičenec prijavlja mednarodni
projekt, mora Ministrstvu predložiti izsek iz finančne
konstrukcije, iz katere bodo razvidni stroški posameznih
dejavnosti, ki se bodo izvajale v Republiki Sloveniji in
stroški izvajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji.
Sredstva za sofinanciranje projektov so predvidena na proračunski postavki 970710-Mednarodni projekti
LIFE in iz PP 9969 Sklad za podnebne spremembe in
sicer v višini razpoložljivega proračuna za posamezno
leto. Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 in 3/13).
5. Predvideno obdobje porabe sredstev: sredstva
se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do
izteka datuma le-teh. Pogodbe se bodo sklepale za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami
med Evropsko komisijo in upravičenci.
6. Rok za oddajo projektnih predlogov in način predložitve predlogov:
– Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni razpis
za sofinanciranje, oddajo projektne predloge v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000
Ljubljana s pripisom »ne odpiraj – za razpis LIFE 14«.
– Projektni predlogi morajo prispeti na Ministrstvo
najkasneje do 15. 9. 2014 do 12. ure.
– Projektni predlog mora imeti izpolnjene vse obvezne obrazce iz projektne prijave, kot je to določeno
v razpisni dokumentaciji Evropske komisije.
– Projektni predlog mora imeti izpolnjen obrazec
A6. Na obrazcu A6 morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, vključno z višino zaprošenih sofinancerskih
sredstev. Višina sofinancerskih sredstev Ministrstva se
v primeru spremembe projektnega predloga, vključno
s spremembo njegove finančne konstrukcije ob končni
oddaji le-tega, ne more več povečati.
Neustrezno predloženih in nepopolnih vlog ministrstvo ne bo obravnavalo. V primeru, da bo upravičenec
zaprosil za večji delež sofinanciranja kot je določeno
s tem razpisom, bo ministrstvo vlogo zavrglo.
Predlagatelji bodo pisno obveščeni o dodelitvi sofinancerskih sredstev najpozneje do 30. septembra 2014.
7. Podpis pogodbe o sofinanciranju: upravičenci, ki
se bodo prijavili na ta razpis in jim bodo odobrena sredstva iz programa LIFE za leto 2014 ter bodo z Evropsko
komisijo podpisali pogodbo o dodelitvi sredstev, morajo
o tem obvestiti Ministrstvo najkasneje v 15 dneh po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo in Ministrstvu predložiti potrjeno verzijo projekta. Ministrstvo bo z upravičencem sklenilo pogodbo za dodelitev sredstev.
8. Projektna dokumentacija:
Upravičenec mora za pridobitev sofinancerskih
sredstev sofinancerju predložiti projektni predlog na
obrazcih iz prijavnice kot navedeno pod točko 6.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm.
Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje:
1. Podprogram za okoljske ukrepe
– Prednostno področje okolje in učinkovita raba
virov: Tatjana Orhini, tel. 478-74-54 (ali 478-73-80 tajništvo), ali e-pošta: tatjana.orhini@gov.si,
– Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 478-74-83
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(ali 478-74-75 tajništvo), ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si,
– Prednostno področje okoljsko upravljanje in
informacije,
– Tema narava in biotska raznovrstnost: mag.
Julijana Lebez Lozej,
– Ostale teme: Tatjana Orhini.
2. Podprogram za podnebne ukrepe: mag. Nives
Nared, tel. 478-73-39 (ali 478-73-80 tajništvo) ali e-pošta: nives.nared@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 342-3/2009/82

Ob-3228/14

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi:
– Uredbe o izvajanju Operativnega programa za
razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 30/11, 8/12, 36/12 in 50/14), v nadaljnjem
besedilu Uredba;
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 223
z dne 15. 8. 2006, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo (EU) št. 387/2012 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 19. aprila 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES)
št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo v zvezi
z nekaterimi določbami, povezanimi s finančnim poslovodenjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele
ali jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo (UL L št. 129 z dne 16. 5. 2012, str. 7), v nadaljnjem
besedilu Uredba 1198/2006/ES;
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne
26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu
za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1249/2010
z dne 22. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES)
št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu
za ribištvo (UL L št. 341 z dne 23. 12. 2010, str. 3), v nadaljnjem besedilu Uredba 498/2007/ES;
– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP
2007–2013), potrjenega z odločbo Evropske komisije
št. CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. 11. 2008, nazadnje spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št.
C(2014) 487 z dne 30. 1. 2014;
– EFF Vademecuma Evropske komisije, Doc
EFFC/10/2007, z dne 26. 3. 2007 – priročnika Evropske komisije za izvajanje Uredbe 1198/2006/ES in Uredbe 498/2007/ES (v nadaljnjem besedilu: priročnik EK),
objavlja
tretji javni razpis
za ukrep Ribiška pristanišča,
mesta iztovora in zavetja
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Ribiška pristanišča, mesta
iztovora in zavetja iz OP 2007–2013, ki prispeva k izboljševanju obstoječih ribiških pristanišč in mest iztovora
ter izboljševanju pogojev za ribiče v obstoječih ribiških
pristaniščih.
2. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Ribiška pristanišča,
mesta iztovora in zavetja, znaša 1.491.493,06 EUR, od
tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem be-
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sedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih 1.118.619,80 EUR
(75 %) ter prispevek Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih 223.723,96 EUR (15 %). Posamezni upravičenec prispeva 10 % sredstev v okviru upravičenih
javnih izdatkov.
3. Sredstva, ki jih zagotovita Republika Slovenija in
EU, bremenijo proračunski postavki:
945010
945110

Evropski sklad za ribištvo 07-13-EU, v višini
1.118.619,80 EUR
Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska
udeležba, v višini 223.723,96 EUR.

4. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma
do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh
MKO.
II. Vlagatelji
Vlagatelji za pridobitev nepovratnih sredstev po tem
razpisu so lahko obalne občine v Republiki Sloveniji,
v katerih se nahajajo ribiška pristanišča.
III. Predmet podpore
1. Predmet podpore so naložbe v:
– že obstoječa javna ribiška pristanišča, ki izboljšujejo ponujene storitve;
– prestrukturiranje mest iztovarjanja in izboljšanje
pogojev za ribiške proizvode, ki jih ribiči iztovorijo na
obstoječih mestih iztovarjanja.
2. Že obstoječa javna ribiška pristanišča so upravičena do podpore le, če so izvedene naložbe:
– v skupnem interesu;
– širšega obsega kot operacije, ki jih izvajajo zasebna podjetja;
– usmerjene v izboljšanje ponujenih storitev za ribiče in ribogojce.
Naložba je v skupnem interesu, kadar prispeva k interesu skupine subjektov, v tem primeru ribičev in ribogojcev. Naložba je širšega obsega kot operacija, ki jo izvaja
zasebno podjetje, če od naložbe nima koristi le zasebno
podjetje, ampak tudi ostali, ki naložbo uporabljajo (ribiči,
ribogojci, splošna javnost). Naložba je usmerjena v izboljšanje ponujenih storitev za ribiče in ribogojce, če prispeva
k izboljšanju storitev za ribiče in ribogojce v obstoječih
ribiških pristaniščih (na primer dostop do tekoče vode,
elektrike, možnost shranjevanja ribolovne opreme, omogočanje in olajševanje iztovora) ali k novim storitvam za
ribiče in ribogojce v obstoječih ribiških pristaniščih.
Izpolnjevanje navedenih zahtev se preverja glede
na razpisno dokumentacijo (obrazec Utemeljitev naložbe, ki je del razpisne dokumentacije, in investicijski načrt
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).
IV. Pogoji za odobritev in porabo sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem
obrazcu za ta ukrep. Priložene ji morajo biti vse priloge
in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji in
ki morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna,
jasna in razumljiva.
2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko
in tehnično dokumentacijo z natančnim popisom del in
stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant, in vsa potrebna dovoljenja za naložbo. Naložba
mora biti zaključena celota. Za gradbena dela je treba
vlogi priložiti tehnično dokumentacijo in predračune na
podlagi projektantskega popisa del. Za opremo je treba
priložiti popis opreme, razporeditev opreme v prostoru
in predračune.
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3. Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno pravnomočno gradbeno
dovoljenje.
4. Gradbena dela morajo biti opravljena v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora,
varstvo okolja, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine
in ohranjanje narave.
5. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe (obrazec Finančna konstrukcija naložbe).
6. Računi, predračuni in druga dokazila se morajo
glasiti na vlagatelja.
7. Vlagatelj mora imeti izdelan investicijski načrt
z opredelitvijo ciljev v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06
in 54/10).
8. Naložba se mora izvesti na območju Republike
Slovenije.
9. Naložba mora biti del občinskega razvojnega
programa, potrjenega s strani občinskega sveta (sklep
o potrditvi DIIP-a/ investicijskega programa).
10. Ob oddaji vloge se morata investicijska dokumentacija in potrjeni obrazec o DIIP/ IP iz razpisne dokumentacije finančno ujemati.
11. Vlagatelj mora izbrati izvajalca operativnih del
izvedbe in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo
javna naročila.
12. Ribiško pristanišče mora biti določeno z občinskim splošnim aktom, ki je usklajen z občinskim prostorskim načrtom.
13. Če je to potrebno v skladu s predpisi o vodah,
vlagatelj pridobi spremembo vodne pravice oziroma
novo vodno pravico.
14. Pridobljena morajo biti vsa potrebna upravna
dovoljenja.
15. V primeru naložb za prestrukturiranje mest iztovarjanja in izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, ki
jih ribiči iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja, ki
so opredeljena v skladu z veljavno zakonodajo na tem
področju, upravičenec zagotovi, da mesta iztovarjanja
izpolnjujejo pogoje v skladu z ustreznimi veterinarskimi predpisi in drugimi predpisi s področja morskega
ribištva in da se izvajajo nadzorni ukrepi (v ribiškem
pristanišču je zagotovljeno mesto naključnega veterinarskega pregleda).
16. Za gradnjo ali obnovo objektov pristaniške infrastrukture ali objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe
na obali ali v morju, vlagatelj pridobi soglasje z vidika
pogojev za varnost plovbe, ki ga izda Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo.
17. Podatki, navedeni v prijavnem obrazcu, investicijskem načrtu in priloženih dokazilih, morajo biti skladni.
18. Vloga mora biti popolna in mora izpolnjevati razpisne pogoje. Minimalno število točk, ki jih mora doseči
vloga pri ocenjevanju glede na dana merila, je 47 točk.
Posebni pogoji:
1. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev
samo za del ali dokončanje naložbe, morajo biti iz priložene investicijsko-tehnične dokumentacije razvidni:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno
naložbo;
b) ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj
prijavlja na razpis;
c) pri fazni gradnji natančen popis že izvedenih del
in stroškov, ki ga potrdi pooblaščeni projektant ali nadzornik ter popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj
prijavlja na razpis;
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d) kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, je treba
priložiti:
– v primeru posega v prostor, ki bi lahko trajno ali
začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, vodno
soglasje, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za
okolje;
– v primeru posegov v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma
njihova vplivna območja kulturnovarstveno soglasje, ki
ga izda pristojna območna enota Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije;
– v primeru posegov, ki lahko pomembno vplivajo
na okolje, okoljevarstveno soglasje, ki ga izda Agencija
Republike Slovenije za okolje;
– v primeru posegov v območja, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben
status, naravovarstveno soglasje, ki ga izda Agencija
Republike Slovenije za okolje.
2. Pri naložbah v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo v objektih, zgrajenih
tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (na primer
skupni prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški
priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto
tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz
vloge mora biti jasno razvidna delitev na prostore, ki
so predmet podpore (po namenu, kvadraturi in stroških)
od prostorov, ki niso predmet podpore (tabela Seznam
stroškov po etažah).
Obveznosti upravičenca:
1. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v
nadaljnjem besedilu: zahtevek). Kot zaključek naložbe
šteje:
– v primeru gradnje, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, pridobljeno uporabno dovoljenje;
– v primeru opreme vključitev opreme v opravljanje
dejavnosti;
– v primeru ribiškega pristanišča se poleg vseh naštetih dovoljenj predloži obratovalno dovoljenje v skladu
z veljavno zakonodajo.
2. Zadnji zahtevek za izplačilo sredstev mora biti
vložen na Agencijo Republiko Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) najkasneje do 31. 12. 2015.
3. V primeru posegov v spomenik, spomeniško
območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihovo vplivno območje, mora vlagatelj o nameravanem začetku izvajanja pogodbenih del predhodno
pisno obvestiti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in ob zaključku naložbe predložiti strokovno mnenje tega zavoda, da je naložba izvedena v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem.
4. V primeru, da se naložba nanaša na posege
v varovana območja, vlagatelj zagotovi, da se izvede
presoja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in
3/11).
5. Upravičenec mora vsako finančno, vsebinsko
ali časovno spremembo projekta utemeljiti in obrazložiti
ter pridobiti zanjo soglasje ARSKTRP, sicer se mu z odločbo ARSKTRP pravica do porabe sredstev odvzame.
6. Upravičenec lahko po izdaji odločbe o pravici do
sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti,
določenega v Uredbi, tem javnem razpisu in v odločbi
o pravici do sredstev, na ARSKTRP vloži obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi
o pravici do sredstev.
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7. Prejemnik se obvezuje, da vsaj še 10 let od zadnjega izplačila sredstev ne bo spreminjal namembnosti
naložbe, za katero so mu bila dodeljena sredstva. V tem
obdobju se naložba ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, prav tako se ne sme uvajati
bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe.
8. Naložba mora biti označena v skladu s Priročnikom organa za upravljanje za obveščanje javnosti
in označevanje projektov v okviru OP 2007–2013, ki
se nahaja na spletnih straneh http://www.mko.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
9. Prejemnik mora za naložbo, za katero je prejel
podporo, voditi predpisano dokumentacijo in dokumentacijo, navedeno v odločbi, ter jo hraniti še najmanj 10 let
po zaključku naložbe.
10. Prejemnik mora na zahtevo ARSKTRP poročati
še 10 let od zadnjega izplačila sredstev.
11. Prejemnik mora v obdobju 10 let po zadnjem
izplačilu sredstev omogočiti dostop do dokumentacije
o projektu, ki je predmet podpore po tem javnem razpisu, ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu, Računskemu
sodišču RS, Evropski komisiji, Evropskemu računskemu
sodišču in drugim nadzornim organom ter omogočiti
kontrolo na kraju samem.
12. Prejemnik sredstev se strinja, da se opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih in izplačanih
javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKO.
V. Omejitve
1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo
iz enega ukrepa po OP 2007–2013.
2. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za iste
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev
sredstev po tem ukrepu, že prejel razpisana javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
3. Poleg neupravičenih stroškov iz člena 55 Uredbe 1198/2006/ES ter člena 26 Uredbe 498/2007/ES se
podpora za naložbe po tem javnem razpisu ne dodeli za:
– gradnjo novih ribiških pristanišč;
– vavčersko svetovanje;
– nakup patentnih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in
najema);
– bančne stroške in stroške garancij;
– nakup rabljene opreme;
– stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja,
izvajanja, spremljanja in nadzora);
– plačila v naravi;
– stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin
za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti
zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov;
– nakup nepremičnin.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih
sredstev. Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov priznane vrednosti naložbe, od tega se:
– 75 % upravičenih izdatkov zagotovi iz virov EU;
– 15 % upravičenih izdatkov zagotovi Republika
Slovenija;
– posamezni upravičenec (občina) prispeva 10 %
sredstev v okviru upravičenih javnih izdatkov.
2. Višina sofinanciranja za zgoraj navedene naložbe, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje
izvajanja OP 2007–2013, je omejena, kot sledi:
– najnižja stopnja finančne pomoči znaša
5.000 EUR na posamezno vlogo;
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– najvišja stopnja finančne pomoči znaša
4.000.000 EUR na posamezno vlogo;
– najvišja stopnja pomoči na posameznega upravičenca lahko v celotnem programskem obdobju
2007–2013 znaša največ 4.000.000 EUR.
3. Sredstva se izplačajo na podlagi odobrenega
zahtevka upravičenca. Zahtevku mora upravičenec smiselno, glede na vrsto naložbe, priložiti:
– izpolnjen in podpisan obrazec OPR-9,
– izpolnjen in podpisan obrazec OPR-10,
– kopije ponudb in zapisnike o izbiri z utemeljitvijo,
– originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu,
– originalne začasne in originalno končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa in
končnega prejemnika ter originalna dokazila o njihovem
plačilu,
– poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani
upravičenca,
– poročilo o izvajanju investicijskega projekta skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), pri večletnih
naložbah je treba poročilo posredovati na ARSKTRP
v vsakem letu izvajanje naložbe,
– dokazilo o zaključku naložbe,
– drugo, s strani ARSKTRP predpisano dokumentacijo.
4. Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev
poslati na ARSKTRP v skladu z roki, ki so navedeni
v odločbi o odobritvi sredstev.
5. Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju
z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, oziroma
bistveno spremeni naložbo ali pa del ne opravlja v skladu z obveznostmi ali določbami Uredbe, tega javnega
razpisa in odločbe o pravici do sredstev, ali je sredstva
pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih
izjav, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v proračun Republike Slovenije.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta ukrep se
štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe ali pogoje
izvajanja ali ki dajejo prejemniku sredstev neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
6. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe, tega javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev, ARKSTRP z odločbo zavrne. Če upravičenec naložbe ne zaključi v roku iz odločbe o pravici do sredstev
in so mu bila določena denarna sredstva na podlagi
njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v proračun Republike Slovenije.
7. ARSKTRP izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem od oddaje vloge do zadnjega izplačila sredstev ter naknadne kontrole na kraju samem
v obdobju od zadnjega izplačila sredstev do 10 let po
zadnjem izplačilu sredstev za ta ukrep.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo
ocenjena na podlagi meril za izbor. Pri določitvi meril
se upoštevajo:
– skupni interes ribičev in ribogojcev, ki uporabljajo
pristanišča;
– usmerjenost v izboljšanje ponujenih storitev za
ribiče in ribogojce;
– ureditev prve prodaje rib.
Merila za ocenjevanje vlog so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog
Ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja
Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila (točke se seštevajo)
1.
2.
3.

Skupni interes ribičev in ribogojcev, ki uporabljajo pristanišča
Usmerjenost v izboljšanje ponujenih storitev za ribiče in ribogojce
Ureditev prve prodaje rib
SKUPAJ

DA
Maksimalno
št. točk
45
66
10
121

2. Odobrijo se vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje
ter so na podlagi ocene dosegle najmanj 47 točk. Vloge
se odobravajo glede na doseženo število točk do porabe
sredstev, razpisanih za ukrep Ribiška pristanišča, mesta
iztovora in zavetja.
3. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne
bo priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki
nepravilni in po pisnem pozivu ARSKTRP vloge v postavljenem roku ne bo dopolnil, se bo v tem delu vloga
ocenila z 0 točkami.
VIII. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški za naložbe so:
– naložbe v naprave in opremo za izboljšanje pogojev za iztovarjanje, predelavo, skladiščenje in prodajo proizvodov ribištva in ribogojstva v pristaniščih,
in sicer:
– naprave in oprema za manipulacijo s tovorom
(viličarji),
– tekoči trakovi (za razkladanje ribe in nakladanje
ledu na plovila),
– ureditev ali posodobitev mesta iztovora in prve
prodaje rib v skladu z veljavno zakonodajo,
– prostori ali zabojniki za shranjevanje ribolovne
opreme, ribiških proizvodov in delovnih pripomočkov in
opreme (stiropornih zabojčkov),
– hladilnice,
– tehtnice oziroma sistemi za tehtanje,
– delovne mize,
– naprave in oprema za popravilo ribiških plovil
ter ribolovnega orodja,
– izboljšave naprav in opreme za ravnanje z odpadki,
– izboljšave naprav in opreme za zagotovitev
varnosti v ribiškem pristanišču (izboljšave osvetlitve,
sredstev in opreme za požarno varnost, stebričkov, navigacijskih luči in boj, zapornice za zagotovitev nemotenega iztovarjanja ribiških pro
izvodov, bokobrani za
ribiško pristanišče),
– plavajoči dostopi do plovil za iztovarjanje ribiških proizvodov,
– sanitarije za ribiče in pristojne službe,
– pokrit prostor ali pisarna za delo ribičev in pristojnih služb,
– izboljšave naprav in opreme za vzdrževanje in
čiščenje ribiškega pristanišča ter za varstvo morja pred
onesnaženjem;
– naložbe, namenjene oskrbi z gorivom, ledom,
vodo in elektriko, in sicer:
– naprave in oprema za oskrbo z gorivom,
– naprave in oprema za oskrbo z ledom,
– naprave in oprema za oskrbo z vodo,
– naprave in oprema za oskrbo z elektriko,
– rezervoarji za gorivo, vodo, odpadke;
– gradbena in obrtniška dela za izgradnjo, posodobitev in razširitev privezov za večjo varnost med iztovarjanjem ali natovarjanjem; upoštevajo se stroški dobave
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gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža
ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala,
prevoza in opravljenih del),
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo
projekta, in sicer honorarji projektantom, inženirjem in
svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, investicijski načrt, in študije vpliva na okolje, do
višine 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
2. Upravičeni stroški naložbe so samo tisti stroški
naložbe, ki so nastali od dneva izdaje odločbe o pravici
do sredstev do dokončanja naložbe oziroma najkasneje
do 31. 12. 2015.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Kot
zaključek naložbe šteje:
– v primeru gradnje, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, pridobljeno uporabno dovoljenje;
– v primeru opreme vključitev opreme v opravljanje
dejavnosti;
– v primeru ribiškega pristanišča se poleg vseh naštetih dovoljenj predloži obratovalno dovoljenje v skladu
z veljavno zakonodajo.
Zadnji zahtevek za izplačilo sredstev mora biti vložen na ARSKTRP najkasneje do 31. 12. 2015.
3. Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti
stroškov ne sme začeti z deli niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev.
4. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti
upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katere koli pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del). Vlagatelj lahko začne s postopkom izbire izvajalca skladno s predpisi o javnem
naročanju, vendar pogodbe z izbranim izvajalcem ne
sme skleniti pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
5. Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so lahko tudi stroški, nastali od 1. 1. 2007 dalje.
IX. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
1. Razpisna dokumentacija za javni razpis za ukrep
Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za ukrep Ribiška pristanišča,
mesta iztovora in zavetja,
– Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki
jih predloži vlagatelj.
2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti
izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi
morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila.
3. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa vsak delavnik med 9. in 15. uro na Sektorju
za razvoj podeželja Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1001 Ljubljana ali na
spletnih straneh http://www.mko.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si/.
X. Rok in način prijave
1. Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na
spletni strani MKO.
2. Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali
oddati v glavni pisarni ARSKTRP. Če vlagatelj pošlje
vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno pošiljko na
naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge
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in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljub
ljana (velja poštni žig), od naslednjega dne po dnevu
objave javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa, ki
se objavi na spletni strani MKO. Če vlagatelj odda vlogo v glavni pisarni ARSKTRP, jo mora oddati na naslov:
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1001 Ljubljana (velja datum in
čas prejema v glavni pisarni).
3. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti
speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici
vloge mora biti razviden datum in čas oddaje, označen
s strani pošte oziroma glavne pisarne ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
Ribiška pristanišča«.
4. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče
dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do
četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na
naslov: aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
1. Sredstva se dodelijo upravičencem z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
2. ARSKTRP odpira vloge. Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge ARSKTRP obravnava in jih tudi oceni.
3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu, in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru
tega javnega razpisa oziroma do zaprtja, ki se objavi na
spletnih straneh MKO. V odpiranje bodo vključene vse
vloge, ki bodo oddane oziroma bodo prispele (skladno
s točko X. tega javnega razpisa) do vključno zadnjega
delovnega dne preteklega meseca.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost.
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so
priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči,
se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je
vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od
vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi.
Rok za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti v nadaljnjo
obravnavo. Za datum in čas prejema vloge se štejeta
datum in čas oddaje na pošti ali oddaje v glavni pisarni
ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP
se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne dopolni, se s sklepom zavrže. Če se
med postopkom preverjanja popolnosti ugotovi, da vloga
vsebinsko ni ustrezna, se vloga zavrne.
5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo,
kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa.
6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa,
se zavrnejo. V postopek nadaljnje obravnave se uvrstijo
samo popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje. Vloge se točkujejo in razvrstijo v skladu
z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti
v nadaljnjo obravnavo, mora doseči najmanj 47 točk.
Vloge, ki ne dosežejo 47 točk, se zavrnejo. Ostale vloge, ki dosežejo 47 točk, se razvrstijo glede na doseženo
število točk in odobravajo do porabe sredstev, in sicer po
vrstnem redu glede na doseženo število točk. V primeru,
če bi zmanjkalo sredstev in če dve ali več popolnih vlog
doseže enako število točk, se do porabe sredstev javnega razpisa odobrijo tiste vloge, ki so bile oddane prej.
7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število
točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sred-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma vseh vlog,
se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.
O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci,
zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se
izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki
z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije
zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre
v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba,
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj
odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo
ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.
8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in je dosegla 47 točk pri ocenjevanju, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se
vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. Vlagatelj
mora na ARSKTRP v roku 5 dni od prejema pisnega
obvestila ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja,
sicer se šteje, da se s tem ne strinja.
9. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene
vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali
odda v glavni pisarni ARSKTRP.
10. Upravičenec mora vsako finančno, vsebinsko
ali časovno spremembo projekta utemeljiti in obrazložiti
ter pridobiti zanjo soglasje ARSKTRP, sicer se mu z odločbo ARSKTRP pravica do porabe sredstev odvzame.
11. Upravičenec lahko po izdaji odločbe o pravici do
sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti,
določenega v Uredbi, tem javnem razpisu in v odločbi
o pravici do sredstev, na ARSKTRP vloži obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi
o pravici do sredstev.
12. Če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo
obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene v Uredbi in tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za
katerega je bila stranki dodeljena pravica do sredstev,
zahtevku za spremembo ugodi.
13. Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju
z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali del ne
opravlja v skladu z obveznostmi ali določbami Uredbe,
tega razpisa in odločbe o pravici do sredstev, ali je sredstva pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali
lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev
v proračun Republike Slovenije.
14. Če ministrstvo ali ARSKTRP na podlagi uradnih
dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih
dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali Davčne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih z Uredbo, se vloga zavrne.
15. Če upravičenec svojih obveznosti, ki izhajajo iz odločbe ARSKTRP, ni izpolnil v roku, določenem
v odločbi, ni upravičen do sredstev. V primeru, da upravičenec iz objektivnih razlogov ni mogel izpolniti svojih
obveznosti, ki izhajajo iz odločbe, mora o tem obvestiti
ARSKTRP. Če ARSKTRP ugotovi, da upravičenec svojih obveznosti ni mogel izpolniti iz navedenih objektivnih razlogov, mu lahko podaljša rok za izpolnitev teh
obveznosti.
16. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP. Število zahtevkov in roki
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se določijo v odločbi o pravici do sredstev. Na naložbo
se lahko izdajo največ 4 zahtevki za izplačilo. V primeru naložb, katerih priznana vrednost je manjša od
50.000 EUR, pa se lahko vloži le 1 zahtevek za izplačilo.
17. ARSKTRP sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli
in nadzoru iz 67. člena Uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku
za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe, tega
razpisa ali odločbe o pravici do sredstev, ARSKTRP
z odločbo zavrne.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Št. 511-92/2013/6

Ob-3239/14

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na
podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05
– UPB, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 –
ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 110/11 – ZDIU12,
14/13 – popr. UPB-4, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in
101/13 – ZIPRS1415), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 102/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS,
št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list
RS, št. 103/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in
38/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (PIPRS, Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014 (Uradni list RS, št. 53/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11
– UPB2), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji
Slovenije od 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD, Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –
ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14),
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list
EU L št. 214 z dne 9. avgusta 2008, str. 3; v nadaljevanju: Uredba št. 800/2008 o splošnih skupinskih izjemah),
Okvira skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (Uradni list EU, 2006/C 323/01, 30. 12.
2006), Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in
inovacij v letu 2013 in 2014, Mnenja Ministrstva za finance št. 449-51/2012 z dne 21. 11. 2013 o skladnosti sheme
državne pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega
razvoja in inovacij v letu 2013 in 2014« (št. priglasitve:
BE01-2399245-2012/I), Pogodbe M-ERA.NET št. 291826
z dne 15. 3. 2012, Memoranduma o sodelovanju pri
mednarodnem razpisu v okviru M-ERA.NET 2013 iniciative M-ERA.NET z dne 18. 7. 2013 in Sklepa o začetku
postopka in Odločbe o imenovanju komisije za izvedbo
postopka Javnega razpisa v okviru iniciative M-ERA.NET
št. 511-92/2013/2 z dne 8. 8. 2013, objavlja
javni razpis
v okviru ERA-NET iniciative M-ERA.NET 2013
1. Podatki o proračunskem uporabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
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2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa v okviru iniciative
M-ERA.NET 2013 (v nadaljnjem besedilu: nacionalni
razpis) je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v mednarodnih konzorcijskih raziskovalnih projektih
(v nadaljnjem besedilu: mednarodni projekt), ki so za
izvajanje izbrani v okviru skupnega mednarodnega razpisa za raziskovalne projekte M-ERA.NET 2013 (ang.:
M-ERA.NET Call 2013, v nadaljevanju: mednarodni razpis). Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani,
www.m-era.net/joint-call-2013.
Glavni namen mednarodnega razpisa je spodbuditi
mednarodno sodelovanje in s tem okrepiti znanstveno
skupnost na področju raziskav sodobnih materialov, inženiringa (vključno z mikro in nano tehnologijami) in
sodobnih proizvodnih procesov v Evropi in svetu.
Razpis podpira naslednja tematska področja:
1. Tehnologija kompozitov (angl.: Composite Technology)
2. Projektiranje novih vmesnih snovi, površin in
premazov (angl.: Design of New Interfaces, Surfaces
and Coatings)
3. Integritrani računalniški inženiring materialov
(angl.: Integrated Computational Materials Engineering)
4. Materiali za uporabo v zdravstvu (angl.: Materials
for Health)
5. Materiali za trajnostne in cenovno dostopne nizkoogljične energetske tehnologije (angl.: Materials for
Sustainable and Affortable Low Carbon Energy Technologies)
Predmet in namen javnega razpisa sta podrobneje
opisana v razpisni dokumentaciji v točki 1 Navodil za
prijavo.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V razpisu sodelujejo financerske organizacije iz
24 držav (v nadaljevanju: sodelujoče države): Avstrije,
Belgije, Cipra, Finske, Francije, Islandije, Italije, Izraela,
Latvije, Litve, Luksemburga, Madžarske, Nemčije, Norveške, Poljske, Romunije, Rusije, Slovaške, Slovenije,
Španije, Švice, Tajvana, Turčije in Velike Britanije.
3.2 Upravičenci
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne
pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni
strani, www.m-era.net/joint-call-2013. Poleg tega morajo
slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje nacionalne pogoje:
– Na nacionalni razpis se prijavijo slovenski partnerji iz mednarodnega konzorcija, ki je bil na mednarodni ravni predlagan za sofinanciranje.
– Kot slovenski partnerji v mednarodnem konzorciju
s partnerji iz sodelujočih držav (v nadaljnjem besedilu:
slovenski partnerji) lahko nastopajo raziskovalne organizacije, ki so osebe javnega ali zasebnega prava in
izpolnjujejo pogoje za izvajanje raziskovalne in razvojne
dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni
in razvojni dejavnosti.
– Raziskovalne organizacije ter raziskovalci, ki
bodo sodelovali na projektu (v nadaljevanju: člani projektne skupine), morajo biti vpisani v evidenco Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS).
– Vodja slovenskega dela raziskovalnega projekta
(v nadaljevanju: vodja slovenskega projekta) oziroma
koordinator slovenskega dela projekta, če je slovenskih
partnerjev več (v nadaljevanju: koordinator slovenskega
projekta), mora izpolnjevati pogoje iz 29. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12
– ZPOP-1A):
– ima doktorat znanosti,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne
ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih
(kriteriji so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11),
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.
– Vodja slovenskega projekta lahko sodeluje v največ dveh projektih, če je v enem koordinator mednarodnega projekta in v enem partner, oziroma v enem
projektu, če nastopa zgolj kot partner v mednarodnem
projektu.
– Člani projektne skupine morajo za izvajanje projekta v času njegovega trajanja imeti proste letne kapacitete:
– za vodjo projekta pri posameznem slovenskem
partnerju najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letni
ravni.
– za člane projektne skupine najmanj 17 prostih
raziskovalnih ur na letni ravni.
– Člani projektne skupine morajo biti za čas trajanja
projekta v delovnem oziroma pogodbenem razmerju
z raziskovalno organizacijo, ki sodeluje kot slovenski
partner v mednarodnem projektu.
– Slovenski partnerji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije;
– na dan 31. 12. 2013 niso bili v stanju insolventnosti, kot ga opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8);
– niso v težavah po Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (UL 2004/C 244/02);
– imajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije;
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja,
finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za isti namen že pridobili oziroma niso
v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz
drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna oziroma skupna
višina prejetih sredstev ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državne
pomoči;
– niso navedeni na seznamu poslovnih subjektov,
ki jih je prijavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport oziroma njegovi predhodni pravni subjekti, za
katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –
UPB2);
– imajo sedež v Republiki Sloveniji.
3.3 Mednarodni konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljnjem besedilu: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta, v katerem bodo sodelovali slovenski partnerji:
– morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj treh različnih v razpisu sodelujočih držav, od katerih mora biti eden izmed njih koordinator projekta;
– mora sodelovati vsaj ena slovenska gospodarska
družba ustanovljena skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11,
100/11 – Skl.US, 32/12, 57/12, 44/13 – Odl.US in 82/13);
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– lahko sodelujejo tudi partnerji iz držav, ki ne sodelujejo v razpisu, če zagotovijo lastno financiranje, če
konzorcij tudi brez njih izpolnjuje minimalni kriterij števila
udeležencev in če pred rokom prijave posreduje dokazilo o razpoložljivih sredstvih.
Vsak konzorcij določi koordinatorja projekta, ki
mora biti iz ene izmed na razpisu sodelujočih evropskih
držav.
V primeru, da je v enem mednarodnem konzorciju
več slovenskih partnerjev, morajo partnerji določiti vodjo
projekta pri posameznem slovenskem partnerju in koordinatorja slovenskega dela projekta, ki je tudi kontaktna
oseba za ministrstvo.
4. Višina sredstev
Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev v projektu v skladu
s svojimi nacionalnimi pravili financiranja. Višina sredstev ministrstva za izvedbo nacionalnega razpisa je
1.200.000,00 EUR za celotno obdobje trajanja projektov
(tj. največ do 400.000,00 EUR letno).
Razpisna sredstva se zagotavljajo iz proračunske
postavke 569410 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja«. Financiranje se zagotavlja za čas
izvajanja projekta v skladu z veljavnimi javnofinančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti.
Vrednost zahtevanega sofinanciranja slovenskega
dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000 EUR, tj. največ do 70.000 EUR
letno za vse slovenske partnerje v posameznem mednarodnem projektu, v primeru, da je koordinator celotnega mednarodnega projekta iz Slovenije pa največ
do 450.000 EUR, tj. največ do 150.000 EUR letno, za
vse slovenske partnerje v posameznem mednarodnem
projektu.
5. Obdobje porabe sredstev
Predvideno obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2015, 2016, 2017 in 2018.
Predvideni začetek financiranja upravičenih stroškov izbranih projektov je v 2015 in je odvisen od proračunskih možnosti v posameznih sodelujočih državah.
Predvideno trajanje projektov je od 24 do 36 mesecev.
6. Upravičeni stroški in način financiranja
Ministrstvo sofinancira upravičene stroške projekta
v skladu z Okvirom Skupnosti za državno pomoč za
raziskave in razvoj ter inovacije (OJ EC C 323/2006 – 5.
poglavje), shemo državne pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 in
2014« in Uredbo o normativih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 103/11, 56/12 in 15/14).
Upravičeni stroški se določijo na podlagi dejanske
cene dela raziskovalca in ostalih dejanskih stroškov
projekta. Poleg stroškov dela (plače in prispevki delodajalca), so upravičeni stroški izvajanja aktivnosti na
projektu še neposredni materialni stroški, neposredni
stroški storitev ter stroški raziskovalne opreme, ki se
priznajo v višini obračunane amortizacije.
Prejemnik bo na podlagi izpisa upravičenih stroškov
na projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti,
na osnovi zahtevka za izplačilo, odobrenega s strani
skrbnika pogodbe na ministrstvu, ob zaključku vsakega
obdobja prejel sredstva v višini izkazanih dejanskih stroškov v posameznem obdobju izvajanja aktivnosti na projektu. V posameznem letu izvajanja aktivnosti upravičeni
stroški na projektu ne smejo presegati letnega zneska
določenega s pogodbo. Obdobja izvajanja aktivnosti,
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natančneje določena s pogodbo, praviloma trajajo 6 oziroma 12 mesecev (glede na izbiro prejemnika sredstev).
Delež sofinanciranja je odvisen od tega, ali financiranje pomeni državno pomoč. V primeru da financiranje ne pomeni državne pomoči, je financiranje lahko
do 100 %, v primeru da financiranje pomeni državno
pomoč, pa je delež sofinanciranja odvisen od velikosti
podjetja ter tipa raziskave in znaša od 40-80 %.
Upravičeni stroški ter višina in način financiranja so
podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji v točki 5
Navodil za prijavo.
7. Postopek razpisa
Razpis poteka v treh fazah:
– 1. faza – oddaja nacionalne predprijave in mednarodne predprijave: preverjanje izpolnjevanja mednarodnih in nacionalnih formalnih kriterijev, nacionalna
strokovna presoja (v državah, kjer je to zavoljo nacionalnega postopka potrebno) in mednarodno priporočilo za
sofinanciranje projektov.
– 2. faza – oddaja mednarodne prijave: preverjanje
izpolnjevanja mednarodnih in nacionalnih formalnih kriterijev, mednarodna strokovna presoja in mednarodno
priporočilo za sofinanciranje projektov.
– 3. faza – oddaja prijave na nacionalni razpis za
slovenski del projekta: ponovno preverjanje izpolnjevanja formalnih kriterijev slovenskih partnerjev, ki so
bili v okviru mednarodnega konzorcija priporočeni za
financiranje.
Podrobneje je postopek razpisa opisan v razpisni
dokumentaciji v točki 7 Navodil za prijavo.
7.1. Način prijave in razpisni roki
Način prijave in razpisni roki na mednarodni razpis so opisani na internetni strani, www.m-era.net/joint-call-2013.
Dodatna navodila za sodelovanje slovenskih partnerjev na mednarodnem razpisu so objavljena na internetni strani ministrstva: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi.
Dokumenti, ki jih morajo vsebovati formalno popolna predprijava, popolna prijava in prijava na nacionalni
razpis, so navedeni v razpisni dokumentaciji v točki 6
Navodil za prijavo.
7.1.1 Mednarodna predprijava in nacionalna predprijava
Rok za oddajo mednarodne predprijave je bil
30. oktobra 2013 do 12. ure po srednjeevropskem
času. Mednarodno predprijavo (»pre-proposal«) je oddal koordinator mednarodnega projekta v imenu celotnega konzorcija v elektronski obliki na spletni strani
www.m-era.net. Oddaja mednarodne predprijave je bila
pogoj za to, da lahko konzorcij, če je bil k temu povabljen, oddal popolno mednarodno prijavo.
Sočasno z oddajo mednarodne predprijave so morali slovenski partnerji, v skladu z navodili za slovenske
partnerje na mednarodnem razpisu, ki so bila objavljena na internetni strani, www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi, na ministrstvo posredovali tudi Nacionalno predprijavo.
Podrobnosti o prijavi so navedene v točki 6.1 Navodil za prijavo.
7.1.2 Mednarodna prijava
V primeru, da je bil konzorcij povabljen k oddaji
popolne mednarodne prijave, je bil koordinator mednarodnega projekta v imenu celotnega konzorcija pozvan,
da do 25. marca 2014 do 12. ure po srednjeevropskem
času odda popolno prijavo na mednarodni razpis v elektronski obliki na spletni strani, www.m-era.net.
Podrobnosti o prijavi so navedene v točki 6.1 Navodil za prijavo.
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7.1.3 Nacionalna prijava
V primeru uspešne mednarodne prijave konzorcija,
v katerem sodeluje slovenski partner v projektu, mora
vodja oziroma koordinator slovenskega projekta, če je
partnerjev več, oddati nacionalno prijavo za slovenski
del projekta. Prijavo mora vodja oziroma koordinator
slovenskega projekta v tiskani in elektronski obliki (v
formatih.xls in.doc ter skenirano v formatu.pdf) poslati
na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana v zaprti ovojnici po oznako
»Ne odpiraj – prijava na razpis M-ERA.NET« na prednji
ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo prijave, ki bodo oddane neposredno
v Glavno pisarno ministrstva ali poslane priporočeno po
pošti najpozneje v roku 15 dni od objave tega javnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih nacionalnih prijav bo predvidoma tretji delovni dan
od izteka roka za oddajo prijav na sedežu ministrstva
opravila strokovna komisija ministrstva (v nadaljevanju:
Komisija ministrstva). Datum odpiranja prijav bo objavljen na spletnih straneh ministrstva. Odpiranje prijav bo
javno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo formalno popolne, bodo pozvani, da jih dopolnijo. Nepopolne prijave,
ki jih vlagatelj v roku (8 dni od prejema poziva) ne bo
dopolnil skladno s pozivom za dopolnitev, se zavržejo.
Podrobnosti o nacionalni prijavi so navedene v točki
6.2 Navodil za prijavo.
7.2 Ocenjevanje in izbira projektov za sofinanciranje
7.2.1 Mednarodna predprijava, mednarodna prijava
in nacionalna predprijava
Formalno upravičenost slovenskih nacionalnih partnerjev (glej točko 3.2.) ter primernost višine stroškov
slovenskih partnerjev je preverjala Komisija ministrstva.
Predloge, ki so zadostili nacionalnim in mednarodnim
formalnim pogojem (preverjal jih je Odbor mednarodnega razpisa), je ocenjeval Strokovni ocenjevalni odbor
v skladu s specifičnimi strokovnimi ocenjevalnimi kriteriji
(umestitev v okvir razpisa in prispevek k ciljem razpisa,
znanstvena odličnost oziroma tehnološka novost, učinki
projekta in izvedba projekta).
Na osnovi vsebinskih ocen je Strokovni ocenjevalni odbor pripravil prednostno listo najboljših projektov.
Na njeni osnovi ter skladno z izpolnjevanjem nacionalnih pogojev in proračunskih zmožnosti sodelujočih
držav je Odbor mednarodnega razpisa predlagal posamezni sodelujoči državi, katere projekte naj financira. Koordinatorji vseh projektov so bili o tem ali je njihov predlog predlagan za sofinanciranje ali ne, s strani
Mednarodne pisarne razpisa, obveščeni v juniju 2014.
Postopek mednarodne predprijave, mednarodne
prijave in nacionalne predprijave ter kriteriji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, natančneje
v točki 7.2 Navodil za prijavo.
7.2.2 Nacionalna prijava
O izboru slovenskih prejemnikov sredstev odloči
minister, pristojen za znanost, s posamičnim sklepom
o izbiri za vsakega slovenskega prijavitelja, predvidoma
septembra 2014. Ministrstvo bo na podlagi formalno popolnih prijav, formalne upravičenosti slovenskih partnerjev v projektu skladno s točko 3.2 in primernosti višine
ter upravičenosti stroškov, sofinanciralo najboljše projekte slovenskih partnerjev do porabe sredstev, vendar
le, če se sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo
sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev v teh projektih.
Postopek nacionalne prijave in kriteriji za ocenjevanje so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji,
natančneje v točki 7.3 Navodil za prijavo.
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7.2.4 Postopek s pravnim sredstvom
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz nacionalnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor
z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa
o ne(izboru), zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo
zadržala podpisa pogodbe o financiranju projekta z izbranimi prijavitelji.
8. Spremljanje izvajanja projektov
Nadziranje projektov in poročanje bo potekalo v skladu z nacionalnimi pravili v državah, ki bodo sodelovale
pri sofinanciranju aktivnosti na posameznem projektu.
Slovenski partnerji v odobrenem mednarodnem projektu
bodo, skladno z z ministrstvom sklenjeno pogodbo o izvajanju aktivnosti na mednarodnem projektu (Priloga 2),
poročali o izvajanju aktivnosti na letni ravni. Osnova za
sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev na projektu
za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti bodo izpisi
upravičenih stroškov na projektu za posamezno obdobje
izvajanja aktivnosti, Letno vsebinsko in finančno poročilo
o opravljenem delu (Priloga 3) ter Končno izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
I. Navodila za prijavo na Javni razpis v okviru iniciative M-ERA.NET 2013
II. Priloge
1. Nacionalna prijava slovenskega dela projekta (Priloga1)
i. Finančni načrt izvajanja aktivnosti za celotno obdobje trajanja projekta (Obrazec NP.1)
2. Osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 2)
3. Poročilo o izvajanju aktivnosti v preteklem letu
(Priloga 3)
i. Obrazec P1: Vsebinsko poročilo o izvajanju aktivnosti na projektu v preteklem letu
ii. Obrazec P2: Finančno poročilo o izvajanju aktivnosti na projektu v preteklem letu
iii. Obrazec P3: Vsebinski načrt izvajanja aktivnosti
na projektu v naslednjem letu
iv. Obrazec P4: Finančni načrt izvajanja aktivnosti na
projektu v naslednjem letu
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Javnih razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi.
10. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
so na voljo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost
in šport. Kontaktna oseba je Doroteja Zlobec (doroteja.zlobec@gov.si), ki je v poslovnem času dosegljiva na
tel. 01/478-46-24.
Podatki o M-ERA.NET iniciativi in Skupnem mednarodnem razpisu v okviru te iniciative so na voljo na spletni
strani, www.m-era.net.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob-3241/14
Javni razpis
za dodeljevanje spodbud
v okviru iniciative EUREKA za leto 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.
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Podlaga za izvedbo javnega razpisa je Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS,
št. 102/13), Zakon o izvrševanju proračunov 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 – ZIPRS1314-A, 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), Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 in 2014 (št.
priglasitve: BE01-2399245-2012) in podpisanega memoranduma med Republiko 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 za dodeljevanje spodbud
v okviru iniciative Eureka za leto 2014 (v nadaljevanju:
javni razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte,
ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani
Odbora Visokih predstavnikov programa Eureka.
Predmet sofinanciranja so raziskovalno razvojni
projekti v podjetjih (lahko v sodelovanju z javnimi raziskovalnimi organizacijami) za pridobivanje novih znanj
ter za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za industrijske raziskave.
Namen razpisa je omogočiti podjetjem iz Slovenije polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa Eureka. Namen je spodbujati udeležbo
slovenskih podjetij in javnih raziskovalnih organizacij
na vseh tehnoloških področjih programa Eureka in jim
s sofinanciranjem za raziskovalno delo zagotoviti, da
ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi
trendi, kakor tudi s podjetniškimi trendi, ki nastajajo
v evropskem prostoru.
Prijavitelji lahko prijavijo projekte kot individualni
projekt, ali pa v okviru ene izmed dveh strateških iniciativ
znotraj iniciative Eureka, v okviru dežnikov (umbrellas)
ali v okviru grozdov (clusters).
V mednarodni iniciativi Eureka, sodeluje 41 polnopravnih članic, s katerimi je možno sestaviti mednarodni
konzorcij, seznam najdete na spletnem naslovu: www.
eurekanetwork.org.
3. Pogoji sodelovanja
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje
mednarodne objave, ki so, da se projekt izvaja na katerem koli tehnološkem področju, da ima projekt civilni
namen, ter da je rezultat projekta nov proizvod, postopek ali storitev.
Poleg splošnih pogojev mednarodne objave morajo
subjekti, ki se prijavijo na ta javni razpis (v nadaljevanju:
slovenski prijavitelji) izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja 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,
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– niso za iste stroške pridobila ali niso v postopku pridobivanju 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,
– 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),
– dejanski lastnik družbe v skladu z 19. členom
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 Skl.US:
U-I-54/06-32 (48/09 – popr.) 19/10, 77/11, 108/12 –
ZIS-E, 19/14) ni(so) vpleteni v postopke pranja denarja
in financiranja terorizma,
– člani konzorcija med seboj niso povezana podjetja, tj. partnerska ali povezana podjetja (kot določa
Priloga 1 Uredbe Komisije (ES) št. 80/ z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih
izjemah), niso povezana v smislu tujih predstavništev
enega podjetja in niso v večinski lasti iste fizične ali
pravne osebe.
– Načrtovan čas trajanja projekta je lahko največ
36 mesecev, čas sofinanciranja projekta s strani ministrstva ne more biti več kot 36 mesecev, rezultat projekta
pa mora biti na tržišču dostopen najkasneje v dveh letih
po zaključku projekta.
– Posamezni slovenski prijavitelj v projektu mora
najmanj 70 % (oziroma 50 % v primeru sodelovanja javne raziskovalne organizacije) dela na projektu v okviru
obsega njegovega deleža v projektu opraviti sam.
Izpolnjevanje zgoraj navedenih nacionalnih pogojev
prijavitelj potrjuje s podpisom Izjave o strinjanju z razpisnimi pogoji, ki je obvezni del vloge na javni razpis
(Obrazec D).
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo slovenski
prijavitelji izpolnjevati sledeče pogoje:
– Podjetje je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (65/09, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – Odl. US: U-I-311/11-16,
82/13).
– Prijavitelj ima lahko v koledarskem letu aktivne
(veljavno pogodbo) največ 3 različne Eureka projekte,
kjer v projektu lahko nastopa kot vodilni partner oziroma
koordinator ali kot partner. To velja tudi v primeru, ko ena
od pogodb ni veljavna za celotno leto.
– Vsak slovenski prijavitelj mora v projektnem predlogu izkazati namen zaposlitve ustreznega
števila novo zaposlenih oseb, ter tekom izvajanja projekta te zaposlitve realizirati. Število potrebnih zaposlitev je
vezano na število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju
projekta. Vsak slovenski prijavitelj mora na vsake 3 sofinancirane FTE izvesti vsaj eno novo zaposlitev za polni
delovni čas (za 1 FTE).
Za velika podjetja je določena obveznost dokazovanja spodbujevalnega učinka.
Prejemnik sredstev je pri izvajanju projekta dolžan
spoštovati načela javnega naročanja (Uradni list RS,
št. 12/13 – UPB5 in 19/14).
Zgoraj navedeni formalni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja.
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni
izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, projekt pa se zavr-
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ne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da
so podatki, ki jih navaja prijavitelj napačni in to ugotovi
kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli
kasneje, pogodbe s prijaviteljem ne podpiše ali že podpisano razdre in od prijavitelja zahteva vračilo sredstev,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
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 raziskav. 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 višine 50 %
upravičenih stroškov projekta (prijavitelj lahko uveljavlja
tudi nižji odstotek). Upravičeni so stroški osebja, stroški
instrumentov, opreme, zemljišč ter stavb, stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti ter režijski in
ostali stroški, ki so natančneje opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Višina sofinanciranja za slovenskega partnerja
v projektu se določi glede na celotno vrednost projekta
in glede na višino njegovega deleža podanega v vlogi,
ter glede na število mesecev trajanja projekta. V primeru, da je datum začetka projekta v vlogi pred datumom
potrditve na zasedanju Odbora Visokih predstavnikov
Eureka, se pri izračunu upošteva sorazmerni delež za
tekoče leto od prvega v mesecu naprej, ki sledi datumu
potrditve projekta, do v vlogi zapisanega dneva zaključka projekta.
5. Prijava projekta
Slovenski prijavitelj pri projektu lahko sodeluje kot
vodilni partner/koordinator ali kot partner. Rok za oddajo
vlog na javni razpis v letu 2014 je 19. september 2014.
Morebitni razpisani roki za leto 2015 bodo objavljeni naknadno, na spletni strani, www.mgrt@gov.si.
Vsak slovenski prijavitelj (vodilni partner/koordinator ali partner v projektu) se mora sam prijaviti na ta
javni razpis.
Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno
dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v vložišče
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis EUREKA« ter navebo polnega naziva in naslova
pošiljatelja. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se
šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto v zgoraj
navedenem roku za oddajo vlog.
6. Preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov
6.1 Preverjanje
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri
pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog. Vloge, ki niso prispele pravočasno ali niso pravilno označene se zavrže in neodprte vrne pošiljatelju.
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. Vloge prijaviteljev,
ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso ustrezno dopolnili, se zavrže.
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.
6.2 Ocenjevanje in merila
Ocenjuje se vloge, ki so bile poslane zaradi sofinanciranja. Ne glede na to ali prijavitelj želi sofinan-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ciranje projekta ali pa želi samo sodelovati v projektu
(samofinanciranje projekta), mora izpolnjevati vse pogoje razpisa.
Vsako prispelo vlogo, za katero je bila ugotovljena popolnost in izpolnjevanje pogojev razpisa, ocenita
na podlagi ocenjevalnega lista (priloga V. Razpisne
dokumentacije) ločeno dva člana strokovne komisije. Posamezno merilo se ocenjuje s celim številom
od 0 – 10. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti
utemeljene s komentarjem. Ocenjevalec podpiše ocenjevalni list.
Vloge se ocenjujejo po sledečih ocenjevalnih merilih:
1. Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju
2. Formalni sporazum med partnerji
3. Stopnja urevnoteženosti partnerjev v projektu
4. Dodana vrednost zaradi skupnega sodelovanja v projektu
5. Tehnološka sposobnost partnerjev
6. Upravljavska sposobnost partnerjev
7. Metodologija in planiranje projekta
8. Mejniki terminskega plana in jasno opredeljeni
cilji projekta
9. Finančna konstrukcija projekta
10. Finančna soudeležba partnerjev v projektu
11. Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta
12. Predviden tehnološki napredek projekta
13. Stopnja inovativnosti projekta
14. Geografski/sektorski vpliv projekta
15. Velikost potencialnega trga za partnerje
16. Dostop do trga in potencialni rizik projekta
17. Povračilo investicije glede na vložek v project
18. Strateška pomembnost projekta za partnerje
19. Povečana sposobnost in prepoznavnost zaradi projekta
Ocenjevalna merila in postopek ocenjevanja so natančneje opisani v razpisni dokumentaciji.
Meja, nad katero velja vloga za pozitivno ocenjeno,
je 140 točk ali več. Taka vloga se v primeru potrditve
projekta na zasedanju Odbora Visokih predstavnikov
Eureka sofinancira s strani ministrstva.
6.3 Izbor projektov
Ministrstvo bo projekte za potrjevanje na zasedanju
izbiralo od najvišje ocenjenega projekta posameznega razpisnega roka navzdol, do porabe razpoložljivih
sredstev.
Financirali se bodo projekti, ki bodo potrjeni na zasedanju Odbora Visokih predstavnikov Eureka.
Dokončno odločitev o sofinanciranju dela posameznega projekta s sredstvi proračuna Republike Slovenije
sprejme minister.
V primeru, ko je projekt zaradi neizpolnjevanja pogjev ali zaradi premalo doseženih točk v okviru ocenjevanja zavrnjen, sme prijavitelj ta-isti projekt (z isto vsebino, partnerji in cilji) ponovno vložiti šele v naslednjem
koledarskem letu.
7. Sestava vloge
Za oddajo na nacionalni razpis se sestavi en izvod
popolne vloge. Vloga naj bo napisana v slovenskem
jeziku, razen tam, kjer je navedeno drugače.
Vloga velja za popolno, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vlog v zaprti ovojnici predloži dokumente po naslednjem vrstnem redu:
– OBRAZEC A – Obrazec za prijavo projekta,
– OBRAZEC B – Opis projekta,
– OBRAZEC C – PDF Obrazec za prijavo projekta
na Eureka sekretariat,
– Elektronsko obliko “obrazca C” (PDF Eureka prijavni obrazec na CD-ju),
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– OBRAZEC D – Izjava o strinjanju z razpisnimi
pogoji,
– OBRAZEC E – Parafirano vzorčno pogodbo,
– Izjava o spodbujevalnem učinku za velika podjetja
(ni predpisanega obrazca).
Pismo o nameri oziroma pogodba o medsebojnih
razmerjih med partnerji za prijavljen projekt (ni predpisanega obrazca) ni obvezna priloga vloge, je pa predmet ocenjevanja, zato jo je priporočeno predložiti (glej
ocenjevalna merila v točki 6.2 Razpisne dokumentacije).
8. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog, na nacionalni del razpisa
zaradi predvidenega večjega števila prijav ni javno in bo
potekalo v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo in sicer naslednji dan, 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 nacionalna kontaktna oseba (NPC).
9. Višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov Eureka je
na proračunski postavki 568711, projekt 2130-14-0004,
konto 4102, v letu 2015 predvidenih 1.340.000,00 EUR
za izplačilo stroškov nastalih v letih 2014 in 2015. Višina sredstev za ostala leta trajanja projektov je okvirno
1.000.000,00 EUR letno in bo odvisna od razpoložljivih
proračunskih sredstev.
Sofinancira se projekte v višini do 50 % upravičenih
stroškov za raziskovalne-razvojne aktivnosti. Projekt bo
lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja.
10. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2014, 2015, 2016 in 2017 oziroma do leta, ki ga je prijavitelj navedel kot zaključno leto projekta. Trajanje financiranja ne sme biti daljše od 36 mesecev.
11. Obveščanje o izboru
Prijavitelji na ta javni razpis bodo o izidih razpisa
obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
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.
12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so
na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so
do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronskem naslovu:
eureka-eurostars.mgrt@gov.si ali na tel. 01/400-33-36.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 2923/2014

Ob-3226/14

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35.
do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Poslovnega načrta
družbe za leto 2014 in sklepa kolegija z dne 1. 7. 2014,
objavlja

Št.

63 / 22. 8. 2014 /

Stran

1875

ponovni javni razpis
za prodajo tovornega vozila
Mercedes Benz ATEGO 1517 K
z javnim zbiranjem ponudb
I.Prodajalec: Javno podjetje Komunala Zagorje,
d.o.o., Cesta zmage 57,1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je rabljeno tovorno vozilo: inventarna številka 8930, znamke Mercedes Benz, tip ATEGO
1517 K, reg. št. LJ 78-07L, vrsta tovorno vozilo, št. šasije
WDB9720721K702857, št. motorja OM904904911,vrsta
goriva dizel, leto izdelave 2001, prva registracija 5. 9.
2001, moč motorja v KW125, delovna prostornina motorja v cm3 4249, masa praznega vozila v kg 6600,
dovoljena skupna teža v kg 15000, število kilometrov 363.857,nadgradnja Tehnostroj, izhodiščna cena
6.300,00 EUR brez DDV in 7.686,00 EUR z DDV. Vozilo
je odjavljeno iz prometa.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec
nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do dne 5. 9. 2014
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od navedene izhodiščne cene (brez DDV) za tovorno vozilo,
za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati
na račun prodajalca Javno podjetje Komunala Zagorje,
d.o.o., št. 02338-0012342567, ki je odprt pri NLB d.d. in
fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji tovornega
vozila je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne
sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati
v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa
zadrži vplačano varščino.
4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno
opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka
ali višja od izhodiščne prodajne cene.
5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57,
Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca, www.
komunala-zagorje.si.
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo
ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo
izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista
(izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne
smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe
(velja le za pravno osebo in s.p.),
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– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe
v višini 10 % izhodiščne cene, (datum vplačila varščine
mora biti najkasneje do 5. 9. 2014),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani
ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi
enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji
znesek višanja je 100 EUR.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb,
ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od
dneva odločitve.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13 in 10/14).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne
pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti
varščino brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 8. 9. 2014
do 10. ure ne glede na vrsto prenosa na naslov Javno
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba
na javni razpis za prodajo tovornega vozila Mercedes
Benz ATEGO 1517 K«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57,
Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca, www.
komunala-zagorje.si.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi
Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, dne 8. 9. 2014, ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri Fakin Milanu, tel. 03/566-77-04, GSM
040/639-936.
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
Ob-3220/14
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11 in 111/13), prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), drugega odstavka 8. člena,
drugega odstavka 13. člena, drugega odstavka 27. člena
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in prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov
ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu
nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 60/11 in 62/12), Slovenski filmski center, javna
agencija Republike Slovenije objavlja naslednje javne
razpise (v nadaljevanju: razpis):
– redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega
igranega, dokumentarnega in animiranega filma;
– redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih
dokumentarnih filmskih projektov;
– javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2014/15.
Besedilo razpisov bodo objavljena na spletnem mestu agencije Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.film-center.si, v zavihku
javni natečaji od 22. 8. 2014 dalje.
Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
Št. 478-0007/2014-2

Ob-3190/14

Občina Mirna, Glavna cesta 28, Mirna, 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), 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Mirna za leto 2014, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mirna
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Občina Mirna, Glavna cesta 28, SI-8233 Mirna,
matična številka: 2399164000, ID za DDV: SI80793509.
Postopek javne dražbe vodi komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje so nepremičnine na območju Občine Mirna, ki so razvidne iz seznama v nadaljevanju:
Področje Roje IV:
Zaporedna
številka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Številka
parcele
25/245
25/260
25/262
25/263
25/264
25/266
25/267
25/268
25/269
25/270
25/271

Katastrska občina

Površina v m2

Namenska raba

1410-Mirna
1410-Mirna
1410-Mirna
1410-Mirna
1410-Mirna
1410-Mirna
1410-Mirna
1410-Mirna
1410-Mirna
1410-Mirna
1410-Mirna

921
583
499
492
435
671
563
565
569
734
1027

SSa stanovanjske površine
SSa stanovanjske površine
SSa stanovanjske površine
SSa stanovanjske površine
SSa stanovanjske površine
SSa stanovanjske površine
SSa stanovanjske površine
SSa stanovanjske površine
SSa stanovanjske površine
SSa stanovanjske površine
SSa stanovanjske površine

Izhodiščna cena
v EUR brez DDV
27.630,00
17.490,00
14.970,00
14.760,00
13.050,00
20.130,00
16.890,00
16.950,00
17.070,00
22.020,00
30.810,00

* Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice št. 1-211/02 z dne 5. 8. 2002, je na vseh parcelah vknjižena služnostna
pravica peš hoje, voženj in ostalih nujnih posegov glede gradnje, vzdrževanja in popravil elektroenergetskega objekta »TP
20/0,4 kV Prevent in el. vodi ter preureditev TP 20/0,4 kV Roje III« po zemljišču parc. št. 25/81 v smislu 3. člena služnostne
pogodbe, v korist investitorja in upravljavca Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, Celje in njegovim pravnim naslednikom za čas,
dokler bo navedeni objekt stal na tem zemljišču.
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Ostale parcele:
Zaporedna
številka
12.

Številka
parcele
1720/4

Katastrska občina

Površina v m2

Namenska raba

1400-Straža

675

SSa stanovanjske površine

Izhodiščna cena
v EUR brez DDV
6.808,50

* Na parceli 1720/4 je kot lastnik vpisan Krajevni ljudski odbor Mirna. Občina Mirna bo kupcu zagotovila vso potrebno dokumentacijo za ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

Stanovanje:
Zaporedna
številka
13.

Stavba in del stavbe

Katastrska občina

Površina v m2

946-25 (Glavna cesta 33, Mirna)

1410-Mirna

66,2

Izhodiščna cena v EUR
brez DPN
59.900,00

* Kot lastnika stanovanja sta v zemljiški knjigi vpisana Občina Trebnje in Poslovni sistem Mercator d.d.. Na podlagi dogovora
o delitvi premoženja z Občino Trebnje in na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim s Poslovnim
sistemom Mercator d.d. je bila predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Občine Mirna. O obeh vpisih še ni odločeno,
so pa v zemljiški knjigi vpisane plombe.

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano
vrednost (DDV) oziroma davka na promet z nepremičninami (DPN) (glede na vrsto nepremičnine, ki je predmet
nakupa).
Prodajalec nepremičnin ne bo prodajal pod izhodiščno ceno. Prodajalec ni dolžan prodati nepremičnine
in lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe odstopi od
svoje ponudbe brez kakršnihkoli pravnih ali dejanskih
posledic. Vsak dražitelj, ki se prijavi na dražbo se zavezuje kupiti nepremičnino najmanj po izklicni (izhodiščni)
ceni. Če se k dražbi za posamezno nepremičnino prijavi
ali se je udeleži zgolj en dražitelj, lahko prodajalec z njim
izvede pogajanja z namenom zvišanja prodajne cene.
3. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki skladno s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnine
in ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Odda prijavo na dražbo z izpolnitvijo prijavnega
obrazca najkasneje do roka za oddajo prijav. Dražitelj
v prijavi navede za dražbo katerih nepremičnin se prijavlja. Dražitelj ne more sodelovati v dražbi nepremičnin
za katere se ni pravočasno prijavil in plačal ustrezne varščine. Prodajalec bo dražitelje, ki so podali nepopolne
prijave (razen varščine, ki je obvezni bistveni sestavni
del prijave in mora biti plačana pred potekom roka za
oddajo prijav) pozval, da jih dopolnijo najkasneje do
začetka dražbe. Dražitelji morajo v takem primeru pred
dražbo odpraviti vse pomanjkljivosti prijave.
– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. V primeru, da dražitelj odstopi od svoje prijave kadarkoli po plačilu varščine, se mu le-ta ne vrne.
– V primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec, predloži pooblastilo, ki se mora
nanašati na predmet javne dražbe.
– Predloži fotokopijo osebnega dokumenta (potni
list ali osebna izkaznica) za fizično osebo, samostojnega
podjetnika ter zastopnike in pooblaščence pravnih oseb.
4. Varščina
4.1 Dražitelji morajo vplačati varščino, ki znaša
najmanj 10 % izklicne cene posameznega predmeta
prodaje, na podračun enotnega zakladniškega računa
Občina Mirna številka: SI56 0110 0010 0021 292 (Banka Slovenije), sklic na številko: SI00 722100 in namen:
številka parcele (npr. za parc.št. 25/245 se namen glasi
“Varščina za 25245”; za stanovanje 94625). Varščina se
vplača ločeno za vsako nepremičnino.
4.2 Plačana varščina se izbranemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni
dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
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4.3 Če dražitelj ne pristopi k dražbi ali ne izpolnjuje
pogojev za udeležbo na dražbi, prodajalec obdrži varščino. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
prodajalec obdrži varščino.
5. Pošiljanje prijav, kraj in čas javne dražbe
Dražitelji se na javno dražbo prijavijo z oddajo prijavnice na priloženem obrazcu, ki je objavljen na spletni
strani, katere obvezna priloga je potrdilo o plačilu varščine. Dražitelji morajo ustrezno označiti za dražbe katerih
nepremičnin se prijavljajo in predložiti potrdila o plačilih
posamičnih varščin za vse nepremičnine za katere se
prijavljajo. Če varščina za posamezno nepremičnino ne
bo plačana ali ne bo plačana v ustreznem (prenizkem)
znesku do roka za prijave, bo prodajalec štel, da se je
dražitelj prijavil zgolj za dražbe nepremičnin za katere
je plačal ustrezno varščino. Dražitelji morajo prijave
oddati najkasneje do 8. 9. 2014 do 12. ure na naslovu
prodajalca Občina Mirna, Glavna cesta 28, Mirna. Vloge
oddane na pošto morajo prispeti na naslov najkasneje
do izteka navedenega roka. Kasnejše prijave bodo štele za prepozne in na njihovi podlagi prijavitelji ne bodo
mogli pristopiti k dražbi.
Javne dražbe za posamezne predmete prodaje se
bodo vršile dne 10. 9. 2014 na sedežu Občine Mirna,
Glavna cesta 28, Mirna, velika sejna soba, s pričetkom
ob 9. uri. Glede na število prijav za posamezne nepremičnine bo prodajalec na spletni strani, www.mirna.si
najmanj 1 dan pred pričetkom izvajanja dražb objavil
časovni razpored dražb po posameznih nepremičninah,
glede na število prispelih prijav k dražitvi posameznih
nepremičnin. Dražitelji so dolžni v času pred dražbo
redno spremljati vsebino spletne strani in sami nosijo
odgovornost za spregled informacij, ki jih preko spletne
strani posreduje prodajalec v zvezi z dražbo. Prodajalec
si pridržuje pravico spremenit čas izvajanja dražbe, pri
čemer bo pravočasno podal obvestilo na spletni strani
oziroma bo o tem obvestil prijavitelje.
6. Pogoji in pravila javne dražbe
6.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–
kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje, ki so oziroma bi morale biti
kupcu znane (so navedene v javnem razpisu oziroma so
razvidne iz zemljiške knjige). Dražitelji so dolžni preveriti
dejansko stanje in pravno stanje nepremičnin preden se
prijavijo k dražbi. Prodajalec ne odgovarja za geološko
stabilnost tal zemljišč ali druge sorodne pomanjkljivosti
samega zemljišča.
6.2. Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki
so predmet prodaje (razen stanovanja), pridržuje odkupno pravico in pravico vpisa neodplačne služnostne
pravice za potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja
objektov in omrežij javne infrastrukture in služnost dostopa do javne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. Prodajalec se zavezuje svoje pravice
izvrševati skladno s prostorskimi akti brez poseganja
v objekte, zgrajene skladno z gradbenimi dovoljenji. Kupec se zavezuje, da na obstoječih ali načrtovanih trasah
komunalne infrastrukture ne bo gradil enostavnih objektov ali druge infrastrukture, ki bi onemogočala gradnjo
ali dostop do omrežij javne infrastrukture.
6.3 Na dan dražbe se ponudnik oziroma njegov
pooblaščenec registrira pri pooblaščeni osebi prodajalca
v poslopju, kjer bo izvedena dražba, praviloma vsaj 10
minut pred začetkom dražbe. Ponudnik oziroma pooblaščenec mora predložiti veljaven osebni dokument in pooblastilo, če se udeležuje dražbe na podlagi pooblastila.
6.4 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne
in pravočasne prijave. Javna dražba bo potekala v slovenskem jeziku.
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6.5 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno.
6.6 Najnižji znesek posamičnega višanja kupnine
je 100,00 EUR ali večkratnik te vrednosti, pri čemer je
prvo višanje najmanj 100,00 EUR do višine, ki bo dala
zaokroženo vrednost zemljišča na 100,00 EUR (npr.
pri vrednost nepremičnine 911 EUR je prvo višanje do
višine 1.100 EUR).
6.7 Izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden
od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista
cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana
trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po
kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca
pozove k podpisu pogodbe.
6.8 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
6.9 Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje
in nadzor nad razpolaganjem s stvarnim premoženjem
Občine Mirna v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Prodajalec
lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno
dražbo, in z njimi povezane osebe. Za povezano osebo
se štejejo:
– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo,
ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v krvnem sorodstvu
v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa
do drugega kolena, ali če je s članom komisije oziroma
z osebo, ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v zakonu ali
v svaštvu do četrtega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne;
– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo,
ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v odnosu skrbništva
ali posvojenca oziroma posvojitelja;
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan
član komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, ali
cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije osebe, ki
vodi javno dražbo, ali cenilca.
6.10 Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma dražbe. O najugodnejšem
ponudniku bo odločil župan s pisnim sklepom. Odločitev
župana je dokončna.
Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh od prejema poziva skleniti prodajno pogodbo skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Če kupec v roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca
in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji tega
javnega razpisa so sestavni del pogodbe. Kupec plača
poleg kupnine še DDV oziroma DPN in stroške notarskih storitev povezanih s sklenitvijo pogodbe in vpisom
lastninske pravice ter ostale potrebne storitve.
7. Pogoji prodaje
7.1 S kupcem bo sklenjena prodajna pogodba, skladna z vzorcem iz razpisa. Vzorec pogodbe se ustrezno
prilagodi glede na nepremičnino, ki je predmet nakupa.
Prodajno pogodbo overi notar. Vse stroške overitve in
prepisa v zemljiški knjigi, nosi kupec.
7.2 Posamična nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. V roku 15 dni bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba, k podpisu
katere mora kupec pristopiti najkasneje v 15 dneh po
pozivu. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe,
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se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Mirna
pravico zadržati vplačano varščino.
7.3 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
7.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. Kupec prejme zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne
kupnine.
7.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost/davek na promet
nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi.
8. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Mirna, številka: SI56 0110 0010 0021 292, sklic
na številko: SI00 722100 in namen: številka parcele (npr.
za parc.št. 25/245 se namen glasi – “Kupnina za 25245”)
v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku. Kupec bo poleg
ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano
vrednost oziroma davek na promet nepremičnin.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe in podatke o posamezni nepremičnini dobijo interesenti na Občini Mirna, tel. 07/30-47-153, elektronski
naslov: tanja.sinkovec@mirna.si, kontaktna oseba je
Tanja Šinkovec, direktorica OU.
Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani
Občine Mirna: http://www.mirna.si/sl/obcina-mirna/razpisi-in-objave/.
Občina Mirna
Št. 330-15/2014

Ob-3205/14

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja (v nadaljevanju: pravilnik) v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013, objavljenem v (Uradni list
RS, št. 72/07, 76/07 in 63/08), ter Odloka o proračunu
Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014 (Uradni list
RS, št. 12/14), Odloka o spremembah in dopolnitvah
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 56/14), objavlja Mestna občina Slovenj Gradec
(v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni
občini Slovenj Gradec v letu 2014 / 2. razpis
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev
(državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2014
(sofinanciranje v kmetijstvu in v gozdarstvu – skupinske
izjeme).
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene
ukrepe znaša za sofinanciranje v kmetijstvu – skupinske izjeme 13.400,00 €. Kolikor sredstva na posamezni
proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje
Upravičenci
Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem
namenu razpisa.

Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje pomoči dodeljene po uredbi
za skupinske izjeme, ki se bo izvajala v letu 2014 in
bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva, je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem
razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje
upravnega akta do zaključka razpisnega postopka).
2. Dokazila/plačani računi, ki jih upravičenec priloži
skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom
iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Sofinanciranje pomoči dodeljene po uredbi za
skupinske izjeme, na podlagi priloženega programa.
III. Nameni razpisa
Pomoč dodeljena po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in
travnikov),
– vzpodbujanje diverzifikacije.
A1. Naložbe v travniške sadovnjake:
– višina razpisanih sredstev: 4.500,00 EUR
Sofinancirajo se stroški nakupa večletnih sadik visokodebelnih dreves.
Upravičeni stroški: nakup dvoletnih rastlin za ekstenzivni trajni nasad.
Sofinancira se do 50 % vrednosti investicije brez
DDV, na območju z OMD, posamezniku se sofinancira
do 25 sadik.
– Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj
Gradec, in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji (pooblastilo mora vsebovati ime in priimek, naslov,
KMG-MID, davčno številko in podpis).
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar,
B1- primar in C – primar),
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2014
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja – fotokopijo,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč.
Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo
2014 2. Razpis – Oživljanje travniških sadovnjakov«.
A2. Sofinanciranje kmetijske mehanizacije in opreme
– višina razpisanih sredstev: 6.500,00 EUR.
Pomoči se dodelijo za naložbe v poljedelsko zelenjadarsko proizvodnjo.
Upravičeni stroški
Sofinanciran bo strošek nakupa nove »male« kmetijske mehanizacije za zelenjadarstvo in sicer (stroji –
prekopalniki-freze od 10–80 cm delovne širine, gredičar
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+ polagalec folije in namakalnih cevi, sadilec sadik,
sejalnica za setev semen v platoje, stroj za ribanje zelja.
Sofinanciran bo strošek nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo-minimum
velikosti 100 m2 ter morebitna potrebna avtomatika odpiranja in zapiranja, premična miza za vzgojo sadik, ter
tehnika za namakanje in ogrevanje.
Sofinancira se do 50 % skupne vrednosti investicije brez DDV, na območju z OMD, oziroma največ
1.000,00 EUR.
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju
Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
– Prejemnik/upravičenec sredstev bo še vsaj pet
let uporabljal/a tehniko/opremo, ki jo bo sofinancirala
MOSG.
– Prejemnik/upravičenec sredstev lahko prejme
sredstva za izkazan interes kolikor bo postavil opremo
oziroma uporabljal stroj na kmetiji, kjer ima tudi sedež
KMG-MID.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar,
B1- primar in C – primar),
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za
leto 2014 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– podpisano izjavo, s katero nosilec kmetijskega
gospodarstva zagotavlja, da se bo vsaj 5 let ukvarjal
s poljedelsko zelenjadarsko proizvodnjo in bo viške pridelane hrane nudil tudi drugim občanom.
Do sredstev niso upravičeni tisti vlagatelji, ki so
v letu 2014 za ta ukrep že prejeli sklepe o sofinanciranju.
Kmetijsko gospodarstvo, na istem naslovu, ki je
v letu 2014, že prejelo sredstva (ustrezen sklep o sofinanciranju) iz tega ukrepa, ni upravičeno do razpisanih
sredstev.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane
v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2014, 2. razpis – Sofinanciranje kmetijske
mehanizacije in opreme«.
B. Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in
strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni
sposobnosti preživetja.
B1. Naloga 6706: Sofinanciranje – kmetijstvo splošno
– višina razpisanih sredstev: 2.400,00 EUR.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne
roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru
javne svetovalne službe,
– za stroške prehrane.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100 % vrednosti stroškov
z DDV; (neposredno plačilo kmetu ali članu družine ni
dovoljeno),
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– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Sredstva bodo vlagatelji oziroma potencialni ponovni vlagatelji prejeli le za tisti program, ki ga niso
prijavili že v prvem razpisu 2014 in ki ne posegajo na
področje dodatnega sofinanciranja društev s področja
kmetijstva.
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju
kmetijstva na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (A – primar, B2 – primar in C – primar),
– predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja,
usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti
Pomembno: najem prostora za izvedbo predavanj,
usposabljanj … bo priznan do višine zneska cene urne
postavke, po ceniku Mladinskega kulturnega centra,
Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec, povezava- http://www.
mkcsg.si/dokumenti/cenik_dvoran_MKC.pdf
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra,
izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako (odvisno za kateri ukrep se vlagatelj prijavlja)
B2. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo
2014, 2. Razpis Sofinanciranje – kmetijstvo splošno«.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Za pomoči dodeljene po uredbi za skup. izjeme pa
velja pravilo iz II. poglavja, točka 1.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno v sprejemni pisarni – vložišču občine:
– za vse ukrepe do vključno 22. 9. 2014 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv
in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2014, 2. Razpis, (ter ukrep, na katerega se
vlagatelj prijavlja)«. V primeru, da vlagatelj oddaja več
vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila tega razpisa.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan občine. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih
ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2014,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
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Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi,
situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi
zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog za vse ukrepe bo
najkasneje do 24. 9. 2014.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma
neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi
vloge. Rok dopolnitve je 3 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj Gradec v 30 dneh izdala
sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev.
Mestna občina Slovenj Gradec bo z izbranimi izvajalci
sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter
medsebojne pravice in obveznosti.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja
komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi
tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija ter tudi
podrobni pogoji upravičenosti stroškov, itd. (Pravilnik),
je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni stran Mestna občina Slovenj Gradec:
http://www.slovenjgradec.si ali pa jo v tem roku zainteresirani brezplačno dvignejo vsak delovni dan na Mestni
občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec.
X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:
vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu
na tel. 02/88-121-24 ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-3238/14
Občina Lendava – Lendva Község, Glavna ulica 20,
9220 Lendava, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98,
126/06 – ZJPZ, 127/06, 38/10 in 57/11) in 34. člena
Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko
javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 56/14 in 62/14) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne
gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja
na območju Občine Lendava
1. Koncedent: Občina Lendava – Lendva Község,
Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 56/14 in 62/14).
3. Predmet: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko

ogrevanje na območju Občine Lendava. Koncesija obsega:
– upravljanje, obratovanje, razvoj in izgradnjo
omrežja za daljinsko ogrevanje;
– priključevanje uporabnikov na omrežje daljinskega ogrevanja;
– distribucij toplotne energije po omrežju do končnih uporabnikov ali lokacij;
– druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo
neločljivo povezane.
4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli
za določen čas 10 let. Koncesijsko obdobje začne teči
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
5. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za območje Občine Lendava. Koncesionar mora
poskrbeti za priključitev vseh zahtevanih objektov na
distribucijsko omrežje ter na območju, ki je kot obvezno
določeno skladno z razpisno dokumentacijo, zagotoviti
tudi priklop vsem uporabnikom, ki izrazijo interes in izpolnjujejo pogoje za priklop. Koncesionar v dogovoru
s koncedentom oceni ekonomsko upravičenost investicije v širitev omrežja na preostala območja, ki so predmet
koncesije in niso zajeta v območju, ki ga mora koncesionar obvezno pokrivati.
6. Sposobnost prijavitelja:
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni
razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim
zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti
mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane
dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …) ob tem pa mora prijavitelj dokazati
oziroma mora predložiti listine oziroma dokaze:
– da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik
posameznik in njegovi zakoniti zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1-UPB2,
Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri
volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen
KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na
škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri
pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen
KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen
KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela
(233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma
ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje
poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena
pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba
informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje
denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen
KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev
pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna
zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),dajanje podkupnine (262. člen
KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredova-
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nje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje
(294. člen KZ-1);
– da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali
likvidacijski postopek;
– da ima prijavitelj poravnane vse davke, prispevke
in druge javnopravne dajatve;
– da je registriran oziroma, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje koncesije;
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev
z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe;
– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe
na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka o dejavnosti javne službe, koncesijskega akta, drugih predpisov, normativov in standardov;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za
škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti utegne povzročiti
državi, občini ali tretji osebi;
– da je finančno in poslovno usposobljen, kar dokazuje na način, da v zadnjih 6 mesecih podjetje ni imelo
dospelih neporavnanih obveznosti;
– da ima veljavno licenco Javne agencije RS za
energijo za dejavnost, ki je predmet tega javnega razpisa;
– druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
7. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje aktivnosti
uporabnikom;
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in
potrebe uporabnikov;
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in
druge standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju
koncesionirane dejavnosti;
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem
koncesionirane dejavnosti oziroma nad svojim delom;
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– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesionirane
dejavnosti;
– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
8. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno
dokumentacijo.
9. Merila za izbor koncesionarja:
– ponujena cena toplote za uporabnika – tarifne
postavke (40 točk);
– višina koncesijske dajatve (20 točk);
– cena prispevka za priklop (20 točk);
– višina in dinamika plačil sredstev financiranja projektne družbe v smislu 59. člena Odloka o dejavnosti in
koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava (10 točk);
– reference (10 točk).
10. Koncedent si pridržuje pravico pogajanj s ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem razpisom in
pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku.
11. Rok in način predložitve prijav:
– Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti
na naslov naročnika: Občina Lendava, Glavna ulica 20,
9220 Lendava.
– Končni rok za oddajo prijav je 5. 9. 2014 do
12. ure.
– Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko) do naročnikovega
vložišča prispeti do roka, ki je naveden zgoraj. V nasprotnem primeru se štejejo prijave za prepozne.
– Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili
razpisne dokumentacije.
12. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav po potekalo v sejni sobi na sedežu naročnika Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, dne 8. 9. 2014, ob
15. uri.
13. Rok za sprejem odločitve: do 12. 9. 2014.
14. Razpisna dokumentacija: je na voljo na spletni
stranki Občine Lendava, www.lendava.si.
15. Kontaktna oseba je: Miran Doma, e-pošta: miran.doma@lendava.si in Danijela Levačič, e-pošta: danijela.levačič@lendava.si.
Občina Lendava – Lendva Község
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Javne dražbe
Ob-3191/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in
nasl.) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremične
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: parc. št.
*131/0, k.o. 2434-Voglje, v izmeri 626 m2, na kateri stoji
stavba št. 26 z naslovom Dol pri Vogljah 19, Sežana, ki
v naravi predstavlja opuščeni objekt na mejnem prehodu
Repentabor. Na nepremičnini ima predkupno pravico
Občina Sežana.
Izklicna cena za nepremičnino: 48.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu davčnemu
organu.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika in izdaji potrdila občine, da
ne uveljavlja predkupne pravice.
4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in
sicer dne 24. 9. 2014, s pričetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino s parc. št.*131/0,
k.o. 2434 Voglje, znaša 5.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18
20303-7220013-75601009, z navedbo namena nakazila: Javna dražba–REPENTABOR.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
30 dni po opravljeni javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.
Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe
Za dodatne informacije v zvezi s predmetoma javne
dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-86-24,
e-pošta: biserka.gorisek@gov.si. Ogled predmetov javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene

na spletni strani Ministrstva za pravosodje: http://www.
mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: organizator lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške prevzema dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin.
– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »Dražba 478-1198/2012
– Ne odpiraj«, na vložišče Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, najkasneje do 22. 9. 2014
do 16. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je
mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani
varščini, tudi na dan javne dražbe.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora
vsebovati naslednja dokazila:
– Izjavo o izpolnjevanju pogojev, z vsebino, kot bo
objavljena na spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/.
– Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik.
– Dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki
jo dražijo.
– Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno
izkaznico).
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3195/14
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in spremembe), Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe) in Poslovnim in finančnim načrtom Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper za leto 2013, objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper.
2. Predmet prodaje in opis ter izklicna cena
Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine:
2.1. nezasedena stanovanjska stavba z dvoriščem,
na naslovu Dekani 45, s koristno površino 459,04 m2,
stoječa na parceli 2821/1 in 2821/2, obe k.o. Dekani, ID
znak 2603-2821/1-0 in 2603-2821/2-0, za izklicno ceno
160.600,00 EUR.
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2.2. nezasedena vrstna hiša, na naslovu Koper,
Ulica II. Prekomorske brigade 35B, s koristno površino 108,94 m2, stoječa na parceli št. 500/30, k.o.
Semedela, ID znak 2606-500/30-0, za izklicno ceno
149.500,00 EUR.
2.3. nezasedeno stanovanje, na naslovu Premančan 13, s koristno površino 39,70 m2, stoječe na parceli
št. 451/2, k.o. Hribi, za izklicno ceno 27.000,00 EUR.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine ni urejeno.
Na svoje stroške ga je dolžan urediti kupec.
Navedene izklicne cene ne vključujejo davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Draži se vsaka nepremičnina posebej.
Pravila javne dražbe
3. Znesek višanja: najnižji znesek višanja izklicne
cene za posamezno nepremičnino je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
4.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne
bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru
kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v razpisu dražbe. Prav tako kupec nima zahtevkov v primeru
neupravičeno poravnanih individualnih ali skupnih obratovalnih stroškov predmetne nepremičnine.
4.3. Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo Komisija za razpolaganje z nepremičnim premoženjem JSS MOK (v nadaljevanju: komisija) ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno.
4.4. Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po izvedeni javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku,
mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše prodajne
pogodbe v podaljšanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v zemljiški knjigi.
4.6. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe
oziroma izdaje računa.
4.7. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarskih storitev in stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice na svoje ime.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, št. SI56 0125
0600 0000 239, v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izdaje računa, v enkratnem
znesku.
Če kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Kupcu bo zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice izdano po plačilu celotne kupnine.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v četrtek, 11. septembra
2014 ob 13. uri, v prostorih Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper.
Dražitelji se bodo morali 15 minut pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz naslednje točke te
objave.
7. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
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dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži:
– potrdilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa z navedbo banke za primer vračila varščine,
– veljaven osebni dokument s fotografijo (fizične
osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
– davčno številko oziroma ID številko za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
– izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za s.p.), ki ne sme biti
starejši od treh mesecev in
– morebitni pooblaščenci overjeno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi, ki se nanaša na konkreten predmet javne dražbe.
7.2. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor.
7.3. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine)
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki
je overjena.
7.4. Dražitelj oziroma kupec ne sme imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe do prodajalca odprtih nobenih
obveznosti.
7.5. Dražitelj oziroma kupec v zadnjih 3 mesecih pred javno dražbo ne sme imeti blokiranih TRR-jev.
7.6. Zoper dražitelja oziroma kupca ne sme biti
začet postopek prisilne poravnave, postopek preventivnega prestrukturiranja, stečajni postopek ali postopek
osebnega stečaja.
7.7. Komisija bo potrdila vse pravilne in pravočasne
prijave.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
Po oddaji navedenih dokumentov in do zaključka
draženja izbrane nepremičnine dražitelj ne sme zapuščati prostora dražbe.
8. Varščina
8.1. Dražitelji morajo do vključno 9. 9. 2014 vplačati
varščino v višini 20 % izklicne cene na TRR prodajalca,
št. SI56 0125 0600 0000 239, z obveznim sklicem na
številko, kot sledi:
– za nepremičnino pod 2.1. točko te objave: 00
20100000-21,
– za nepremičnino pod 2.2. točko te objave: 00
20100000-22,
– za nepremičnino pod 2.3. točko te objave: 00
20100000-23,
in v namen plačila navesti »varščina za zap. št.
_«. Navedba zaporedne številke pri namenu plačila je
obvezna.
8.2. Kolikor dražitelj draži več nepremičnin, mora za
vsako nepremičnino posebej vplačati varščino.
8.3. Vplačana varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva dražbe.
8.4. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo
oziroma pred draženjem odstopijo in tako ne sprejmejo
niti izklicne cene, se varščina zadrži. Prodajalec zadrži
varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne
pogodbe v določenem roku ali ne plača kupnine.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
9.1. Vse nepremičnine so proste oseb in stvari.
9.2. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini
pod 2.1. in 2.2. točko bo možna na podlagi izdanega
zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalec izdal
po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov. Za ne-
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premičnino pod 2.3. točko bo zemljiškoknjižno dovolilo
izdano po ureditvi zemljiškoknjižnega stanja s strani
kupca.
9.3. Dražba je javna in se vodi v slovenskem jeziku.
9.4. Dražbo vodi Komisija za razpolaganje z nepremičnim premoženjem JSS MOK.
9.5. Komisija lahko zaradi prostorske stiske na
dražbi omeji prisotnost oseb, ki ne dražijo.
9.6. Komisija lahko na dražbi omeji tudi zvočno
in/ali slikovno snemanje.
9.7. Na dražbi kot dražitelji sodelujejo le tiste osebe, ki so pred pričetkom dražbe izkazale, da izpolnjujejo
pogoje za sodelovanje na dražbi v skladu s pogoji sodelovanja pod 7. točko te objave.
9.8. Po ugotovitvi identitete prisotnih in ugotovitvi,
da najmanj ena oseba izpolnjuje razpisane pogoje za
sodelovanje na dražbi, komisija prične z dražbo. Kolikor
nobena od prisotnih oseb ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se z dražbo ne prične in postopek se ustavi, dražba
pa se šteje kot neuspešna.
9.9. Kolikor le ena od prisotnih oseb izpolnjuje razpisne pogoje se smatra, da sprejema izklicno
ceno, zato se šteje za dražitelja, katerega cena je bila
trikrat oklicana, kar ugotovi predsednik komisije na
zapisnik.
9.10. Dražitelji licitirajo tako, da se priglasijo z glasom, tako da svojo voljo izrazijo z besedami in na poziv predsednika komisije povedo ponujeno ceno.
9.11. Višanje cene je najmanj za 500,00 EUR. Kolikor je dvig večji, mora biti zaokrožen na enoto sto.
9.12. Dražitelj, ki ni dvignil cene, ne more sprejeti
cene, ki jo je ponudil drugi dražitelj, temveč je dolžan
v primeru, da želi z dražbo nadaljevati, ponuditi višjo
ceno.
9.13. Ko na poziv predsednika komisije nihče od
dražiteljev ne dvigne cene, predsednik komisije trikrat
okliče zadnjo ponujeno ceno. Kolikor med posameznimi oklici cene kdorkoli od dražiteljev dvigne ceno se
dražba nadaljuje, v nasprotnem primeru pa po tretjem
oklicu predsednik komisije razglasi, da je nepremičnina
prodana dražitelju, čigar ponujena cena je najvišja in je
bila trikrat oklicana.
9.14. Predsednik komisije po objavi uspelega dražitelja, dosežene cene in vprašanju prisotnim dražiteljem
po morebitnih pripombah na vodenje postopka, dražbo
zaključi.
9.15. Kolikor nihče od prisotnih dražiteljev ob koncu
dražbe ne poda na zapisnik pripomb na postopek javne
dražbe se smatra, da se z njim v celoti strinja in pripomb
tudi v bodoče ne namerava dati.
10. Dodatne informacije in ogled nepremičnin
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti v času uradnih ur v prostorih
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper,
Nazorjev trg 5, Koper, na tel. 05/66-46-421 ali na spletni
strani, www.jss-mok.si.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
11. Ustavitev postopka
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano
varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper,
www.jss-mok.si in v Uradnem listu RS.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper
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Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi 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 Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 (MUV, št. 6/14) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Maribor za leto 2014, objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja
Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena
Predmet prodaje na ponovni javni dražbi (z znižano izklicno ceno) so nepremičnine, katerih prodaja je
bila neuspešna na (prvi) javni dražbi dne 21. 5. 2014,
in sicer:
1. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični), na
naslovu Dvorakova ulica 14, v Mariboru, v neto tlorisni
izmeri 62,6 m2, ID znak dela stavbe 659-4674-10, parcelna številka 327, k.o. 659 – Tabor.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 37.800,00 €;
2. poslovni prostor v kleti stavbe (lega: dvorišče), na
naslovu Frankolovska ulica 3, v Mariboru, v neto tlorisni
izmeri 53,5 m2, ID znak dela stavbe 659-1785-121, parcelna številka 1644/1, k.o. 659 – Tabor.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 28.800,00 €;
3. poslovni prostor v kleti stavbe (lega: dvorišče), na
naslovu Frankolovska ulica 17, v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 53,5 m2, ID znak dela stavbe 659-2004-121,
parcelna številka 1642/1, k.o. 659 – Tabor.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 28.400,00 €;
4. poslovni prostor v kleti stavbe (lega: dvorišče), na
naslovu Frankolovska ulica 21, v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 53,5 m2, ID znak dela stavbe 659-2004-321,
parcelna številka 1642/1, k.o. 659 – Tabor.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 27.500,00 €;
5. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: dvorišče),
na Koroški cesti 8, v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 21,3 m2, ID znak dela stavbe 657-2526-6, parcelna
številka 1575/1, k.o. 657 – Maribor – Grad.
K poslovnemu prostoru pripada posebni skupni del
z ID znakom 657-2526-14 s solastništvom do 1/2 – skupni WC izven poslovnega prostora, v izmeri 1,0 m2 in je
v solastništvu s poslovnim prostorom z ID dela stavbe
657-2526-5. Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 6.300,00 €;
6. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: dvorišče),
na Koroški cesti 8, v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 39,6 m2, ID znak dela stavbe 657-2526-8, parcelna
številka 1575/1, k.o. 657 – Maribor – Grad. K poslovnemu prostoru pripada posebni skupni del z ID znakom
657-2526-15 s solastništvom do 1/2 – skupni WC izven
poslovnega prostora, v izmeri 1,0 m2 in je v solastništvu
s poslovnim prostorom z ID dela stavbe 657-2526-3.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 11.700,00 €;
7. shramba v pritličju stavbe (lega: dvorišče),
na Koroški cesti 8, v Mariboru, v neto tlorisni izme-
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ri 10,4 m2, ID znak dela stavbe 657-2526-16, parcelna
številka 1575/1, k.o. 657 – Maribor – Grad.
Skladišče je nezasedeno.
Izklicna cena: 2.700,00 €;
8. poslovni prostor v I. nadstropju stavbe, na Koroški cesti 8, v Mariboru, v skupni neto tlorisni površini 233,0 m2, ki je v zemljiški knjigi vpisan z dvema ID
številkama, in sicer del stavbe z ID znakom 657-2526-9,
v neto tlorisni izmeri 102,2 m2 in del stavbe z ID znakom
657-2526-10, v neto tlorisni izmeri 130,8 m2, parcelna
številka 1575/1, k.o. 657 – Maribor – Grad. Poslovni
prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 75.000,00 €;
9. poslovni prostor v pritličju stavbe na Lackovi
cesti 216, v tlorisni izmeri 109,48 m2. Poslovni prostor predstavlja solastniški delež do 120/400 od celote
stavbe št. 364, ki je povezana s parc. št. 396.S (ID znak
parcele: 661-396/0-1), k.o. 661 – Limbuš. Poslovni prostor z solastninskim deležem 120/400 predstavlja zaključeno celoto s ločenim vhodom v sestavi štirih pisarn,
hodnika in sanitarij in je v skupni lasti treh lastnikov in
sicer: Mestne občine Maribor - Krajevna skupnost Pekre
do 45/400 od celote, Mestna občina Maribor - Krajevna
skupnost Limbuš do 55/400 od celote in Mestna občina
Maribor do 20/400 od celote.
Etažna lastnina za stavbo ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo. Poslovni prostor je zaseden
z najemniki.
Izklicna cena: 32.400,00 €;
10. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulica) na
naslovu Lekarniška ulica 5, v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 41,0 m2, ID znak dela stavbe 657-1882-8, parcelna
številka 1577, k.o. 657 – Maribor-Grad.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 18.000,00 €;
11. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični, levo), na Partizanski cesti 18, v neto tlorisni izmeri po podatkih GURS-a 83,5 m2, neto koristna površina poslovne stavbe na podlagi cenilnega zapisnika
je 77,38 m2. Poslovni prostor s št. 7, se nahaja v stavbi
št. 146, ki je povezana s parc. št. 1220 (ID znak parcele:
657-1220/0-0), k.o. 657 – Maribor – Grad.
Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna
lastnina za stavbo ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi
etažne lastnine. Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 47.700,00 €;
12. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega:
ulični,levi) na Partizanski cesti 31, v neto tlorisni izmeri 53,0 m2, ID znak dela stavbe 657-1278-7, parcelna
številka 1104/1, k.o. 657 – Maribor – Grad in v naravi predstavlja prostor v pritličju, v izmeri 27,1 m2 in klet
(desna) z ločenim vhodom, v izmeri 25,9 m2. K poslovnemu prostoru pripada posebni skupni del z ID znakom
657-1278-14 s solastništvom do 1/2 – WC izven poslovnega prostora, v izmeri 1,10 m2 in je v solastništvu
s poslovnim prostorom pod zap. št. 13. (ID dela stavbe
657-1278-8).
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 25.200,00 €
13. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega:
ulični,desni), na Partizanski cesti 31, v neto tlorisni izmeri 34,4 m2, ID znak dela stavbe 657-1278-8, parcelna
številka 1104/1, k.o. 657 – Maribor – Grad in v naravi predstavlja prostor v pritličju, v izmeri 24,2 m2 in klet
(leva) z ločenim vhodom, v izmeri 10,2 m2. K poslovnemu prostoru pripada posebni skupni del z ID znakom
657-1278-14 s solastništvom do 1/2 – WC izven po-
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slovnega prostora, v izmeri 1,10 m2 in je v solastništvu
s poslovnim prostorom pod zap. št. 12. (ID dela stavbe
657-1278-7). Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 18.900,00 €;
14. poslovni prostor v pritličju (ulični), in kleti stavbe na Strossmayerjevi ulici 13, v neto tlorisni izmeri 81,0 m2, ID znak dela stavbe 658-2008-60, parcelna
številka 1395, k.o. 658 – Koroška vrata in v naravi predstavlja prodajni prostor, pisarno in sanitarije v pritličju
(53,0 m2) ter skladiščni prostor v kleti (28,00 m2). Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 41.000,00 €;
15. idealni solastniški delež do 15/20 na posameznem delu stavbe – poslovni prostor v kleti stavbe,
na Trubarjevi ulici 2 (Gregorčičevi ulici 26), z začasno
identifikacijsko št. 657-1238-914, v neto tlorisni izmeri 233,0 m2, parcelna številka 1423, k.o. 657 – Maribor –
Grad. Katastrski vpis za stavbo 1238, še ni vzpostavljen.
Na nepremičnini je bila etažna lastnina vzpostavljena
uradoma.
Za predmetni poslovni prostor imajo solastniki na
podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list
RS, št. 87/02 in 18/07) predkupno pravico, ki jo lahko na
podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po prejemu
pisnega obvestila Mestne občine Maribor, o višini izdražene cene. Solastniki v dosedanjih postopkih prodaje
niso izkazali interesa za nakup.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena solastniškega deleža: 36.000,00 €;
16. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: dvorišče), na naslovu Ulica heroja Tomšiča 3A, v Mariboru,
v izmeri 115,2 m2, parcelna številka 907 (ID znak parcele: 657-907/0-0), k.o. 657 – Maribor – Grad. Z odločbo
GURS št. 02132-01065/2011-2 z dne 29. 6. 2011, je bila
temu poslovnemu prostoru določena ID št. 657-990-3, ki
pa v zemljiški knjigi še ni vpisan kot posamezni del stavbe, saj etažna lastnina za stavbo na Ulici heroja Tomšiča
3A še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice
na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po
vzpostavitvi etažne lastnine. Za stavbo je v zemljiški
knjigi pod zadevo DN 156380 z dne 11. 7. 2014 vpisana
zaznamba postopka vpisa oblikovanje etažne lastnine.
Za predmetni poslovni prostor imajo na podlagi
124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02 in 18/07) drugi etažni lastniki predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega
zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo
v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Mestne občine Maribor o višini izdražene cene. Poslovni prostor je
nezaseden.
Izklicna cena: 58.700,00 €;
17. stavba z dvoriščem na naslovu Kamniška graba 2, v Kamnici, št. stavbe 362, ki je povezana s parcelno številko 60/1 (ID znak parcele 636-60/1-0), k.o. 636
– Kamnica, površina parcele 496,00 m2 (zemljišče pod
stavbo, v izmeri 443,00 m2, dvorišče, 53,00 m2). Neto
tlorisna površina edinega dela stavbe št. 1 je 933,83 m2
(klet, v izmeri 52,56 m2, pritličje, v izmeri 325,35 m2, I.
nadstropje, v izmeri 275,73 m2 in neobdelano podstrešje, v izmeri 280,19 m2), neto koristna površina poslovne
stavbe na podlagi cenilnega zapisnika je 650,00 m2.
Nepremičnina je zasedena v delu pritličja in delu 1.
nadstropja za določen čas do prodaje.
Izklicna cena: 127.800,00 €;
18. solastniški delež do 1/2 od celote na nepremičninah na naslovu Lackova cesta 228:
– parc. št. *123 (ID znak parcele: 661-123/0-1),
v skupni izmeri 386,00 m2, na kateri se nahajata dve
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stavbi: stanovanjska stavba (K+P, št. stavbe 398), v izmeri 107,00 m² (površina zemljišča pod stavbo) in pomožna stavba (št. stavbe 397), v izmeri 57,00 m² (površina
zemljišča pod stavbo), ter dvorišče, v izmeri 222,00 m²,
– parc. št. 499/39 (ID znak parcele: 661-499/39-0),
v skupni izmeri 655,00 m2, – stavbno zemljišče – vrsta
rabe travnik, v izmeri 655,00 m² in
– parc. št. 499/9 (ID znak parcele: 661-499/9-0),
v skupni izmeri 291,00 m2 – stavbno zemljišče – vrsta
rabe njiva, v izmeri 291,00 m²,
vse k.o. 661 – Limbuš.
Nepremičnine oziroma solastniški delež se na javnem razpisu prodaja kot celota. Solastnik je fizična
oseba, ki prav tako prodaja svoj solastniški delež. Nepremičnine so nezasedene.
Izklicna cena solastniškega deleža: 40.500,00 €;
19. solastniški delež do 73/100 od celote na dvosobnem stanovanju, v III. nadstropju stavbe, z naslovom Vrazova ulica 58, v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 60,9 m2 (stanovanje s kletno shrambo), ID znak dela
stavbe 681-965-319, parcelna št. 867/3, k.o. 681 – Pobrežje. Nepremičnina je v solasti še dveh pravnih oseb
od katerih eden (MLM d.d.) ne bo uveljavljal predkupne
pravice in je prav tako zainteresiran za odprodajo svojega lastniškega deleža (do 23/100 od celote). Iz vpogleda
v status subjekta iz sodno/poslovnega registra (AJPES)
je tretji solastnik v deležu do 1/25 od celote Gradis,
Gradbeno podjetje Maribor p.o. v stečaju, dne 18. 4.
2008 izbrisan iz sodnega registra na podlagi pravnomočnega sklepa o zaključku stečajnega postopka (opr.
št. St 5/95). Stanovanje je nezasedeno.
Izklicna cena sol. deleža: 26.300,00 €;
20. stanovanje št. 13 (soba), v I. nadstropju stavbe,
z naslovom Zagrebška cesta 74, v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 17,60 m2, ID znak dela stavbe 680-4087-13,
parcelna št. 1106, k.o. 680 – Tezno, z souporabo skupnih WC-jev. Soba je nezasedena.
Izklicna cena: 6.800,00 €;
21. stanovanje v pritličju stavbe z naslovom Ljub
ljanska ulica 25b, v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 42,9 m2 (stanovanje s kletno shrambo), ID znak dela
stavbe 659-1797-103, parcelna št. 1015, k.o. 659 – Tabor. Stanovanje je nezasedeno.
Izklicna cena: 25.500,00 €.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet ponovne
javne dražbe
Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katero
bo moral najuspešnejši dražitelj skleniti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe, oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil
od nakupa in ima Mestna občina Maribor pravico zadržati vplačano varščino.
V. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve
prodajne pogodbe, na transakcijski račun, ki bo naveden
v kupoprodajni pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način v določenem roku, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice
se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano
zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v sejni sobi
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generala Rudolfa Maistra v II. nadstropju, dne 17. 9.
2014, ob 10. uri.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 12. 9. 2014, plačati
varščino v višini 10 % od navedene izklicne cene, in
sicer:
– za nepremičnine pod zap. št. od 1 do vključno 20,
na transakcijski račun Mestne občine Maribor – IBAN
SI56 0127 0010 0008 403 (Banka Slovenije), UJP Urad
Slovenska Bistrica z navedbo »varščina za _____« (navesti zap. št. nepremičnine v razpisu),
– za nepremičnino pod zap. št. 21, na transakcijski
račun Mestne občine Maribor – Mestne četrti Magdalena – IBAN SI56 0127 0645 0823 152 (Banka Slovenije)
– UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »varščina
za 21«.
Navedba zaporedne številke pod katero je navedena nepremičnina, je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno
vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi oziroma po
poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Če
dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in
zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana,
dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem.
Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne
plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na ponovni javni dražbi
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe
s sedežem na območju RS oziroma na območju države
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.
– Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe za posamezno nepremičnino predložiti naslednje dokumente
v originalu in v slovenskem jeziku:
– pravne osebe: izpisek iz sodnega/poslovnega
registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni
enoti (društva) in potrdilo Davčne uprave RS – Davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, dokazili ne
smeta biti starejši od 30 dni,
– fizične osebe: potrdilo Davčne uprave RS –
Davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, v primeru, da je dražitelj s.p. še izpisek iz poslovnega registra Slovenije, dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni,
– osebni dokument s fotografijo na vpogled (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
– potrdilo o plačilu varščine (original) in priložena
celotna številka TRR računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine,
– davčno številko oziroma ID številko za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
– pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti original overjeno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice
EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije
v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od
katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila
o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da
imajo plačane davke in prispevke.
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X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne dražbe
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo
upoštevane. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače kasneje ugotovljene površine
posameznega dela v katastru stavb oziroma ob izdelavi
etažnega načrta za nepremičnine kjer še ni izveden
vpis.
– Pri nepremičninah v izklicni ceni ni zajeta cena
opreme, ki se morebiti nahaja v nepremičninah in je last
najemnika oziroma prejšnjega najemnika.
– Komunalni priključki (števci) so, če ni navedeno
drugače, odklopljeni in si jih mora novi lastnik pri distributerjih urediti sam na lastne stroške.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača
kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna
tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice,
vključno z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo
ponudbo.
– V primeru uveljavljanja predkupne pravice se bo
moral predkupni upravičenec udeležiti pogajanj o ceni
z najuspešnejšim dražiteljem z namenom doseganja
čim višje kupnine. V primeru da se predkupni upravičenec ne udeleži pogajanj, ne podpiše prodajne pogodbe
oziroma plača kupnine v predpisanih rokih, se smatra
da predkupne pravice ne uveljavlja in bo nepremičnina
prodana najuspešnejšemu dražitelju. O datumu in času
pogajanj bo pisno obveščen.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne
dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe
in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-406 (Darko Lorenčič).
Ogled nepremičnin bo mogoč ob naslednjih terminih:
Datum
8. 9. 2014

Lokacija
Strossmayerjeva ulica 13
Koroška cesta 8 (zap. št. 5, 6 in 7 – dvorišče)
Koroška cesta 8 (zap št. 8 – I. nadstropje)
Lekarniška ulica 5
Trubarjeva ulica 2
Ulica heroja Tomšiča 3a
Partizanska cesta 18
Partizanska cesta 31 (2 PP)

Ura
9.00–9.30
9.35–10.00
10.00–10.30
10.35–11.00
11.15–11.45
12.00–12.30
13.00–13.25
13.30–14.00

Dvorakova ulica 14
Frankolovska ulica 3 (dvorišče)
Frankolovska ulica 17 (dvorišče)
Frankolovska ulica 21 (dvorišče)
Lackova cesta 216
Lackova cesta 228
Kamniška graba 2
Ljubljanska ulica 25b (stanovanje)
Zagrebška cesta 74 (soba)
Vrazova ulica 58 (stanovanje)

8.30–9.00
9.15–9.45
9.45–10.15
10.15–10.45
11.00–11.30
11.35–12.00
12.30–13.00
13.15–13.45
14.00–14.20
14.45–15.15

9. 9. 2014
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Besedilo ponovne javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni
razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do
sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri
čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Št. 478-0001/2014-5(187)

Ob-3202/14

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 21. člena v povezavi s 33. členom Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14), 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14) in Načrta ravnanja s premičnim premoženjem
Mestne občine Murska Sobota za leto 2014,
ponovno javno dražbo
za prodajo premičnine v lasti
Mestne občine Murska Sobota
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota.
II. Opis predmeta prodaje: oprema, naprave in drugi sestavni deli drsališča v lasti Mestne občine Murska
Sobota, ki se nahajajo v prostorih skladišča Javnega
podjetja Komunala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2.
III. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
izklicna cena znaša 36.662,61 EUR, cena ne vključuje
DDV. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno,
je 100,00 EUR.
IV. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj
je dolžan v 15 dneh po javni dražbi skleniti prodajno
pogodbo in kupnino poravnati v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi
prodajne pogodbe. Kupnina se lahko plača tudi v več
obrokih, če pridobitelj neplačani del kupnine ustrezno
zavaruje z nepreklicno bančno garancijo oziroma s sklenitvijo dogovora o pridržku lastninske pravice.
V. Plačilo celotne kupnine v določenih rokih, je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v ponedeljek, 8. 9. 2014 ob 12. uri, v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo
izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).
VII. Višina, plačilo in vračilo varščine: dražitelj mora
plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene premičnine, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo
varščine za ponovno javno dražbo premičnin – drsališče«. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino,
neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh
po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal
varščino ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli dražitelj
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
VIII. Obstoj predkupne pravice: na predmetu javne
dražbe ni predkupnih pravic.

IX. Ogled predmeta javne dražbe: interesenti si
lahko ogledajo predmet javne dražbe po predhodnem
dogovoru (tel. 02/525-16-30), po predhodnem zaprosilu lahko pridobijo seznam opreme in sestavnih delov
drsališča.
X. Drugi pogoji in informacije o javni dražbi:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji
naslednje dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES
ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni
dražbi.
2. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za premičnino, ki je predmet dražbe. Če
izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
3. Prodaja premičnine se izvede po načelu »videno–kupljeno«.
4. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški
pogodbe in stroški transporta predmeta prodaje, ki jih
plača kupec.
5. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
6. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o premičnini
lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 17,
po tel. 02/525-16-30 ali po elektronski pošti: milena.voros@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 7113-42/2013
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Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica,
na podlagi 8. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO,
št. 188/14) in sklepa 30. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 18. 6. 2014 ter v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)
objavlja
2. javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica,
tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84.
2. Predmet javne dražbe sta naslednji nepremičnini:
a) nepremičnina, parc. št. 1356/5, k.o. 2155 – Hraše, pozidano zemljišče, v izmeri 926 m2.
Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša
58.200,00 € brez 2 % davka na promet nepremičnin.
b) nepremičnina, parc. št. 1364/15, k.o. 2155 –
Hraše, pozidano zemljišče, v izmeri 1.140 m2. Izklicna
cena predmetne nepremičnine znaša 71.700,00 € brez
2 % davka na promet nepremičnin.
Najnižji znesek višanja je 300 €.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 15 dneh po notarski overitvi prodajne pogodbe, na podračun Občine Radovljica:
01302-0100007805, sklic: 99.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
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Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiško
knjižni prenos.
4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba za prodajo nepremičnin bo potekala
v ponedeljek, 8. 9. 2014, ob 10. uri, v mali sejni dvorani
Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati
varščino v višini 10 % izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina za eno ali za obe nepremičnini mora
biti nakazana najkasneje do 5. 9. 2014 do 11. ure na
podračun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805,
sklic: 00.
Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu varščine.
Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana
v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti
v roku 15 dni od dneva dražbe.
5. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega
dokumenta in davčno številko (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno
številko računa za primer vračila varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.
6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo varščino.
7. Drugi pogoji
Nepremičnini se prodajata v celoti po načelu videno–kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva:
davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe
in stroške vpisa v zemljiško knjigo, plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponujeno ceno.
Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti.
8. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Manca Tomažin,
tel. 04/537-23-45, v delovnih dneh od 11. do 12. ure.
9. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko
postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
Občina Radovljica
Ob-3207/14
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Načrta ravnanja
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s stvarnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2014,
ki ga je na svoji 19. redni seji 30. januarja 2014 sprejel
Občinski svet Občine Ribnica
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 611/212, k.o. 1616 – Velike Poljane,
v izmeri 2.884 m2,
parc. št. 1258/38, k.o. 1617 – Sušje, v izmeri
6.709 m2,
parc. št. 1258/55, k.o. 1617 – Sušje, v izmeri
461 m2,
(kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera
10.054 m2);
b) parc. št. 1702/7, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri
787 m2,
(zemljišče za gradnjo stavb z oznako 6);
c) parc. št. 1702/6, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri
804 m2,
(zemljišče za gradnjo stavb z oznako 7);
d) parc. št. 1700/7, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri
432 m2,
parc. št. 1701/3, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri
177 m2,
parc. št. 1702/5, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri
190 m2,
(zemljišče za gradnjo stavb z oznako 8);
e) parc. št 1700/8, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri
420 m2,
parc. št. 1701/2, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri
375 m2,
(zemljišče za gradnjo stavb z oznako 9);
f) parc. št. 1702/4, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri
895 m2,
(zemljišče za gradnjo stavb z oznako 12);
g) parc. št. 1528/43, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri
9.356 m2,
parc. št. *121, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri 343 m2,
(kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera
9.708 m2);
h) parc. št. 1528/45, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri
6.480 m2,
parc. št. 1944/1, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri
798 m2,
parc. št. 1945/1, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri
1.063 m2,
parc. št. 1520/372, k.o. 1631 – Grčarice, v izmeri
151 m2,
(kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera
8.492 m2).
Nepremičnine pod točko 2. a) imajo status stavbnih
zemljišč ter skupaj tvorijo kompleks, ki v dolžino meri
cca. 130 m in v širino cca. 80 m. Kompleks je primeren
za delitev v več parcel. Kompleks se nahaja na severnem obrobju naselja Žlebič v izraziti hribini. Teren je
v celoti poraščen z gozdom, dostop je možen le z ene
strani po asfaltirani občinski cesti, samostojni dostop
ima le parc. št. 611/212, k.o. Velike Poljane, zaradi česar
je potrebno vse tri nepremičnine obravnavati kot celoto.
Komunalno opremljeno je zemljišče parc. št. 611/212,
k.o. Velike Poljane in sicer z elektriko in telekomunikacijskim omrežjem, priključek na vodovod je oddaljen 35 m,
javna kanalizacija ni izvedena.
Nepremičnine pod točkami 2. b) – 2. f) (zemljišča
za gradnjo stavb v naselju Grčarice) imajo status stavbnega zemljišča in se nahajajo na južnem robu naselja
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Grčarice, na območju, kjer je v nastajanju nova stanovanjska soseska. Naselje Grčarice je manjše vaško
naselje, ki je pozidano z individualnimi stanovanjskimi
hišami, kmetijskimi objekti in ostalimi gospodarskimi
poslopji. Pozidavo na predmetnem območju urejajo
Prostorsko ureditveni pogoji za območje planske celote R6 KS Dolenja vas in v skladu z njimi je na tem
območju možno graditi stanovanjsko, kmetijsko, obrtno
in komunalno infrastrukturo. Zemljišča so komunalno
opremljena z asfaltirano javno cesto, javnim elektro
omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacijskim omrežjem. Predvidena pa je tudi dograditev in
posodobitev komunalne ureditve za novo stanovanjsko
sosesko.
V ceno ni vključen komunalni prispevek, ki ga plača investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Podlaga za izračun komunalnega prispevka je Odlok
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja »Grčarice« (Uradni list RS, št. 25/11).
Nepremičnine pod točkama 2. g) in 2. h) (območje
nekdanjega naselja Jelendol) imajo status stavbnega
zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišča nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas,
v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in
kmetijskih objektov; zemljišča so komunalno opremljena
z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na katerega pa po
podatkih upravljavca zaradi majhnega pritiska in pretoka
ni možen direkten priklop; preko zemljišč poteka tudi TK
omrežje v podzemni izvedbi.
3. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod
2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.a)
95.100,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 6
pod točko 2.b) 13.158,64 EUR, najnižji znesek višanja:
200 EUR,
– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 7
pod točko 2.c) 13.442,88 EUR, najnižji znesek višanja:
200 EUR,
– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 8
pod točko 2.d) 13.359,28 EUR, najnižji znesek višanja:
200 EUR,
– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 9
pod točko 2.e) 13.292,40 EUR, najnižji znesek višanja:
200 EUR,
– izklicna cena za parcelo za gradnjo z oznako 12
pod točko 2.f) 14.964,40 EUR, najnižji znesek višanja:
200 EUR,
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.g)
92.226,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.h)
80.674,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR.
Izklicne cene ne vključujejo zakonsko določenega
22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je
dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva izdaje
računa oziroma podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476.
Plačani znesek varščine se všteje v kupnino.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta,
če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Plačana
varščina se ne vrne.
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7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v torek, 16. septembra 2014,
v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3,
Ribnica, in sicer za predmete:
– pod 2.a) ob 12. uri,
– pod 2.b – 2.f) ob 12.30.
– pod 2.g – 2.h) ob 13.30.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati
varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo
bodo dražili. Varščino je treba nakazati na transakcijski
račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00
DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana varščina bo brez obresti po končani
javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi
ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe
javne dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o vseh predmetih prodaje na Občini Ribnica,
kontaktna oseba Ana Lesar Oražem, tel. 01/837-20-27.
11. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument
(fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko
računa za primer vračila varščine,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije,
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna
pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži že plačano varščino.
13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo
upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali
garancij za nepremičnine,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom
na dodano vrednost, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek
s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine
Ribnica, www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Ob-3210/14
Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob Suhi 19, po
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pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena:
Vse nepremičnine, ki so predmet te javne dražbe in
so navedene v nadaljevanju so v lasti ponudnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada
do 1/1 in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
Pri nepremičninah, ki niso v lasti ponudnika do 1/1 oziroma niso proste bremen in uporabnikov (najemnikov)
je to posebej navedeno.
1.) Stanovanje in garaže na Ravnah na Koroškem
1. Stanovanje št. 4 v I. nadstropju stanovanjske
stavbe, na naslovu Partizanska cesta 7, Ravne na Koroškem, v izmeri 51,10 m2 – identifikator: 882-1079-4. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih
delih in napravah. Izklicna cena: 17.000,00 EUR, ki ne
vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
2. Delež do 2/6 na delu stavbe z oznako 29, ki predstavlja garažo, na naslovu Ravne na Koroškem, Trg
svobode 18, površine 20,16 m2, k.o. (882) Ravne – identifikator: 882-1055-29; izklicna cena je 4.400,00 EUR, ki
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin. Garaža
je zasedena z najemnikoma.
3. Delež do 1/6 na delu stavbe z oznako 29, ki predstavlja garažo, na naslovu Ravne na Koroškem, Trg
svobode 18, površine 10,08 m2, k.o. (882) Ravne – identifikator: 882-1055-29; izklicna cena je 2.300,00 EUR, ki
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
4. Delež do ¼ na delu stavbe z oznako 21, ki predstavlja garažo, na naslovu Ravne na Koroškem, Trg
svobode 15, površine 17,28 m2, k.o. (882) Ravne – identifikator: 882-1095-21; izklicna cena je 4.600,00 EUR, ki
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin. Garaža
je zasedena z najemnikom.
5. Delež do 1/4 na delu stavbe z oznako 24, ki predstavlja garažo, na naslovu Ravne na Koroškem, Trg
svobode 16, površine 17,28 m2, k.o. (882) Ravne – identifikator: 882-1094-24; izklicna cena je 4.600,00 EUR, ki
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin. Garaža
je zasedena z najemnikom.
6. Delež do 1/6 na delu stavbe z oznako 26, ki predstavlja garažo, na naslovu Ravne na Koroškem, Trg
svobode 17, površine 10,08 m2, k.o. (882) Ravne – identifikator: 882-1075-26; izklicna cena je 2.800,00 EUR, ki
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin. Garaža
je zasedena z najemnikom.
2.) Stanovanje na Prevaljah
Stanovanje št. 3 v pritličju, v izmeri 42,90 m2, na
naslovu Glavarstvo 1, Prevalje, – identifikator 891-36-3.
Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Izklicna cena: 10.900,00 EUR, ki
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
3.) Stanovanje v Sevnici:
Stanovanje št. 7 v I. nadstropju s kletjo, v izmeri 69,02 m2, na naslovu Sevnica, Planinska cesta 26
– identifikator: 1380-391-7. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na
zemljiščih s parc. št. 71/2, k.o. (1380) Šmarje. Izklicna
cena je 56.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na
promet nepremičnin.
4.) Pet shramb, na naslovu Ljubljana, Mesarska
cesta 20, 26, 28, 34 in 38:
1. Del stavbe z oznako 242, na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, površine 3,30 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifi-
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kator: 1727-1062-242; izklicna cena je 2.600,00 EUR, ki
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;
2. Del stavbe z oznako 166, na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 26, prostor št. 166 v 2. etaži, površine 3,30 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1063-166; izklicna cena je 2.750,00 EUR, ki
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;
3. Del stavbe z oznako 235, na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 28, prostor št. 235 v 2. etaži, površine 4,90 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1063-235; izklicna cena je 4.450,00 EUR, ki
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;
4. Del stavbe z oznako 204, na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 34, prostor št. 204 v 1. etaži, površine 6,60 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-204; izklicna cena je 5. 200,00 EUR, ki
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin;
5. Del stavbe z oznako 305, na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 38, prostor št. 305 v 1. etaži, površine 3,30 m2, k.o. (1727) Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1064-305; izklicna cena je 2.600,00 EUR,. ki
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
Opozorilo: Shrambe nimajo samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno
priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za
nakup kandidirajo le lastniki stanovanj, na naslovih Ljub
ljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38.
Predmet javne dražbe so shrambe pod zap.
št. 1.–5. ter njim pripadajoči idealni deleži na zemljiščih
gradbenih parcel večstanovanjskih objektov, na naslovu
Ljubljana, Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38, in upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (idealni
delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje
ureditve – parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10,
171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k.o. (1727) Poljansko predmestje.
5.) Štiri parkirna mesta, na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana – Bežigrad):
1. Parkirno mesto z oznako 56 v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad –identifikator:
2636-2817-56; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne
vključuje 22 % DDV-ja;
2. Parkirno mesto z oznako 57 v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad – identifikator:
2636-2817-57; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne
vključuje 22 % DDV-ja;
3. Parkirno mesto z oznako 58 v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad –identifikator:
2636-2817-58; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne
vključuje 22 % DDV-ja;
4. Parkirno mesto z oznako 60 v 3. etaži, površine 10,50 m2, k.o. (2636) Bežigrad –identifikator:
2636-2817-60; izklicna cena je 5.600,00 EUR, ki ne
vključuje 22 % DDV-ja.
Predmet javne dražbe so parkirna mesta od zap.
št. 1.–4. ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta, na naslovu Ljubljana,
Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in
1401/5, obe k.o. (2636) Bežigrad ter pri tem upoštevana
komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta,
garaže, idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12
in 1402/13, vse k.o. (2636) Bežigrad).
6.) Zazidano stavbno zemljišče: parcela št. 1189/4
poslovna stavba 125 m2, dvorišče 109 m2 in parc.
št. 1189/9 park 74 m2, obe k.o. (2175) Jesenice. Na parc.
št. 1189/4 stoji 'Šahovski dom' na naslovu: Jesenice, Industrijska ulica 2 b. Izklicna cena je 54.000,00 EUR, ki
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
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7.) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1999/1,
v izmeri 1016 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava. Izhodiščna cena: 72.500,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
8.) Stavbno zemljišče: parc. št. 2883/3 travnik
594 m2, k.o. (1301) Krška vas. Preko zemljišča poteka
asfaltirana pot, ki predstavlja dostop do parc. št. 2883/2,
iste k.o.. Izklicna cena je 16.200,00 EUR, ki ne vključuje
22 % DDV-ja.
9.) Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 752/13,
k.o. (443) Janški vrh. Na parceli stoji hiša, na naslovu
Janški vrh, Janški vrh 55, ki je bila zgrajena leta 1860.
Zemljišče sodi v posebno zavarovano območje Natura
2000, nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo
– nujna pot v korist parc. št. 969/2, 752/6, 752/7, 752/8,
752/9, 752/16, 752/1, 752/2 in 752/15 iste k.o. Izklicna
cena je 4.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na
promet nepremičnin.
10.) Pet poslovnih prostorov in dve parkirni mesti
dokončani do IV. podaljšane gradbene faze na Šalari
v Kopru, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j:
1. Poslovni prostor z oznako 142 v pritličju (tretja etaža), v izmeri 187,00 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-142. Izklicna cena znaša
140.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
2. Poslovni prostor z oznako 143 v pritličju (tretja etaža), v izmeri 186,50 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-143. Izklicna cena znaša
139.500,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
3. Poslovni prostor z oznako 144 v pritličju (tretja etaža), v izmeri 202,00 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-144. Izklicna cena znaša
151.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
4. Poslovni prostor z oznako 158 v pritličju (tretja etaža), v izmeri 112,33 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-158. Izklicna cena znaša
84.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
5. Poslovni prostor z oznako 145 v pritličju (tretja
etaža), v skupni izmeri 403 m2, k.o. (2606) Semedela
– identifikator: 2626-5373-145. Predmet prodaje je solastninski delež do 1117/10000, ki predstavlja v naravi
45 m2 prostor, zaprt z zidom na vseh straneh, brez oken
in vrat. Izklicna cena znaša 3.000,00 EUR, ki ne vključuje 22 % DDV-ja.
6. Parkirno mesto z oznako 152 v prvi etaži,
v izmeri 10,58 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator:
2606-5373-152. Izklicna cena znaša 7.000,00 EUR, ki
ne vključuje 22 % DDV-ja.
7. Parkirno mesto z oznako 153 v drugi etaži,
v izmeri 10,58 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator:
2606-5373-153. Izklicna cena znaša 7.000,00 EUR, ki
ne vključuje 22 % DDV-ja.
Poslovni prostori stojijo na parc. št. 1975/9, skupne
površine 3.915 m2, k.o. (2606) Semedela in jim pripada,
poleg sorazmernega lastninskega deleža na skupnih
delih in napravah, tudi idealni delež na zemljišču s parc.
št. 1975/9, k.o. (2606) Semedela.
II. Ogled nepremičnin in način poteka javne dražbe:
Ogled nepremičnin bo možen na kraju samem, in
sicer:
Objekt, naslov
Ravne na Koroškem, Partizanska cesta 7
(stanovanje)
Ravne na Koroškem, Trg svobode 18
(2/6 garaže)
Ravne na Koroškem, Trg svobode 18
(1/6 garaže)

Številka
sklica

Datum ogleda

Ura ogleda

Znesek 10 %
varščine

1-1

3. 9. 2014

9.–9.30

1.700,00 EUR

1-2

3. 9. 2014

9.30–10.30

440,00 EUR

1-3

3. 9. 2014

9.30–10.30

230,00 EUR
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Objekt, naslov
Ravne na Koroškem, Trg svobode 15
(1/4 garaže)
Ravne na Koroškem, Trg svobode 16
(1/4 garaže)
Ravne na Koroškem, Trg svobode 17
(1/6 garaže)
Prevalje, Glavarstvo 1 (stanovanje)
Sevnica, Planinska cesta 26 (stanovanje)
Shramba št. 242, Mesarska cesta 20
v Ljubljani
Shramba št. 166, Mesarska cesta 26
v Ljubljani
Shramba št. 235, Mesarska cesta 28
v Ljubljani
Shramba št. 204, Mesarska cesta 34
v Ljubljani
Shramba št. 305, Mesarska cesta 38
v Ljubljani
Parkirno mesto št. 56,
Knobleharjeva ulica 18 v Ljubljani
Parkirno mesto št. 57,
Knobleharjeva ulica 18 v Ljubljani
Parkirno mesto št. 58,
Knobleharjeva ulica 18 v Ljubljani
Parkirno mesto št. 60,
Knobleharjeva ulica 18 v Ljubljani
Jesenice, Industrijska ulica 2b
(stavba z zemljiščem)
Parc. št. 1999/1, k.o. (2176)
Blejska Dobrava
Parc. št. 2883/3, k.o. (1301)
Krška vas
Parc. št. 752/13, k.o. (443) Janški vrh
(Janški vrh 55)
Poslovni prostor v Kopru 2606-5373-142
Poslovni prostor v Kopru 2606-5373-143
Poslovni prostor v Kopru 2606-5373-144
Poslovni prostor v Kopru 2606-5373-158
Poslovni prostor v Kopru 2606-5373-145
(zaprt prostor)
Parkirno mesto v Kopru 2606-5373-152
Parkirno mesto v Kopru 2606-5373-153
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Številka
sklica

Datum ogleda

Ura ogleda

Znesek 10 %
varščine

1-4

3. 9. 2014

9.30–10.30

460,00 EUR

1-5

3. 9. 2014

9.30–10.30

460,00 EUR

1-6

3. 9. 2014

9.30–10.30

280,00 EUR

2
3

3. 9. 2014
3. 9. 2014

11.–11.30
10.–11.

4-1

3. 9. 2014

10.–11.

260,00 EUR

4-2

3. 9. 2014

10.–11.

275,00 EUR

4-3

3. 9. 2014

10.–11.

445,00 EUR

4-4

3. 9. 2014

10.–11.

520,00 EUR

4-5

3. 9. 2014

10.–11.

260,00 EUR

5-1

3. 9. 2014

11.30–12.

560,00 EUR

5-2

3. 9. 2014

11.30–12.

560,00 EUR

5-3

3. 9. 2014

11.30–12.

560,00 EUR

5-4

3. 9. 2014

11.30–12.

560,00 EUR

6

3. 9. 2014

9.–9.30

5.400,00 EUR

7

3. 9. 2014

10.– 10.30

7.250,00 EUR

8

3. 9. 2014

10.–11.

1.620,00 EUR

9

3. 9. 2014

10.–11.

480,00 EUR

10-1
10-2
10-3
10-4

3. 9. 2014
3. 9. 2014
3. 9. 2014
3. 9. 2014

10.–11.
10.–11.
10.–11.
10. – 11.

14.000,00 EUR
13.950,00 EUR
15.100,00 EUR
8.400,00 EUR

10-5

3. 9. 2014

10.–11.

300,00 EUR

10-6
10-7

3. 9. 2014
3. 9. 2014

10.–11.
10.–11.

700,00 EUR
700,00 EUR

Interesenti za ogled posamezne nepremičnine morajo najmanj dva dni pred ogledom vplačati stroške
oglednine v znesku 15,00 EUR na transakcijski račun
Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti
d.o.o. številka: 02470-0018512574, sklic: sklic je naveden v tabeli ogledov iz te točke.
Na ogledu morajo interesenti predložiti potrdilo
o vplačani oglednini.
Dodatne informacije o pogojih javnih dražbe se
dobijo en dan pred ogledom na telefonski številki
02/821-65-00.
Izvedba javne dražbe
Javna dražba za nepremičnine se bo izvedla dne,
10. 9. 2014 ob 11. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na
naslovu: Poljanska cesta 31, Ljubljana.
Javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 –

1.090,00 EUR
5.600,00 EUR
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ZDU-1G in 50/14 – v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13, 10/14
– v nadaljevanju: Uredba). Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe
in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno – kupljeno'
in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše
ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine
pod zaporednimi točkami 1.) do vključno 10.) pod zaporednimi številkami 5–7 je po 500,00 EUR, pod točko 10.)
pod zaporednimi številkami 1–4. je po 2.000,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje eno uro pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju izvedbe javne
dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih
dokumentov in originale na vpogled ob prijavi, in sicer:
1. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic
Evropske unije, kar izkažejo z izpiskom iz ePRS (AJPES) oziroma drugimi ustreznimi dokazili v primeru,
da v ePRS ni vpisano ažurno stanje (v tem primeru
se predloži npr. kopija notarskega zapisa predlaganega
vpisa, spremembe in dopolnitve itd.). Izpisek iz ePRS
(AJPES) – sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, je lahko star največ 30 dni;
2. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna
pogodba, ki jo ratificira državni zbor;
3. morebitni pooblaščenci morajo predložiti v originalu notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na
javni dražbi;
4. kopijo osebne izkaznice ali drugega osebnega
dokumenta s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji, zastopniki
pravnih oseb in pooblaščenci razvidni iz ePRS oziroma
dokazil iz 1. točke) z originalom, ki ga po vpogledu takoj
vrnemo;
5. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini
10 % izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o., številka: SI25 1009704515120, sklic za plačilo varščine je
naveden v tabeli točke II. te objave. Varščina mora biti
vplačana najkasneje do 8. 9. 2014 do 12. ure;
6. za primer vračila varščine morajo dražitelji priložiti na lastnem dokumentu navedeno celotno številko
transakcijskega računa. Premalo vplačana varščina se
bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za
vplačilo varščine. Varščina se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na predloženi transakcijski račun;
7. na lastnem dokumentu navedeno davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično
številko in telefonsko številko ter elektronski naslov za
kontakt.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni
mogoče pristopiti k draženju na tej javni dražbi kot dražitelj.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
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4. Če nihče od dražiteljev prisotnih na javni dražbi
ne zviša svoje ponudbe, določi kupca komisija pristojna
za izvedbo javne dražbe z javnim žrebom, pri čemer
se izklicni ceni prišteje eno najmanjše večanje izklicne
cene. Javni žreb se izvede takoj na kraju samem, zoper
izid nista možna ugovor ali pritožba.
5. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine, po
pogojih iz te objave.
6. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik
do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način
razveljaviti.
7. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
8. Če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo
pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini skladno
s 124. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list
RS, št. 87/02, 18/07 Skl.US: U-I-70/04-18, 91/13) drugi
etažni lastniki predkupno pravico in lahko na javni dražbi
konkurirajo najboljšemu ponudniku.
V. Plačilni pogoji:
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 30 dneh od izdaje računa. Kupnina se vplača na
transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec zemljiško
knjižno dovolilo. V primeru teka postopka za vpis etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine
na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in
o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni
list RS, št. 45/08 in 59/11), kupec vstopi v postopek
namesto prodajalca in zemljiškoknjižno dovolilo pridobi
s sklepom nepravdnega sodišča.
Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne
pogodbe v 15 dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po
izdaji računa, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil, kolikor mu prodajalec skladno
z določbo 34. člena uredbe ne podaljša rok za sklenitev
pogodbe za ne več kot 15 dni. Prodajalec se lahko odloči, da podaljšanega roka ne poda in zadrži vplačano
varščino kot skesnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina
se všteje v kupnino. Vračunana varščina v kupnini se od
dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje.
Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot so zapis
pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača
izbrani kupec.
VI. Ustavitev postopkov:
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti
d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom
postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju
z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje
nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti,
brez obresti, vplačano varščino.
Pravno opozorilo:
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti
d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skla-
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dom dražitelju ne vrne vplačane varščine, če dražitelj ni
uspel na javni dražbi, vendar pa prispe s strani enega
izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku
5-ih delovnih dni po zaključku javne dražbe na naslov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem ali lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana pod materialno (odškodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je
v času od razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do
izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge vplačnike
varščine s podrobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je
izsiljevanje ali poskus vplivanja izvajal ter opisom vseh
relevantnih dejstev za pričetek postopkov vezanih na
taka dejanja pri organih pregona.
Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije,
javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe
in prekine sklenitev pravnega posla, če je dražitelj uspel
na javni dražbi, vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega
odstavka.
Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge dražitelje, lahko
neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija
v sodnem postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo na podlagi
katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Stanovanjsko podjetje podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o.
Ravne na Koroškem
Ob-3211/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter določbami
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12
in 24/13) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje je poslovni prostor v nestanovanjski stavbi na naslovu Železna cesta 14, Ljubljana,
z ID oznako št. 2636-7753-47, št. stavbe 7753, k.o.
2636 Bežigrad. Del stavbe št. 47, v naravi predstavlja
pisarno št. 9.1., v 5. nadstropju, v izmeri 166,60 m2 in
teraso št. 9.2., v 5. nadstropju, v izmeri 132,60 m2. Poslovni prostor predstavlja več pisarniških površin, ki so
povezane z večjim osrednjim prostorom, namenjenim
konferenčni dejavnosti. Vse pisarne imajo dostop na
veliko zunanjo teraso. Del stavbe 2636-7753-6 v naravi predstavlja štiri parkirna mesta št. 139 do 142, označeni z 9.1., v 3. kleti, v skupni izmeri 51,10 m2.
Izklicna cena: 217.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine je 100,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
4.1. Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.2. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kup-
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cu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški
knjigi.
4.3. Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi
pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku, je bistvena sestavina pogodbe.
4.4. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek
na promet nepremičnin, vse stroške notarske overitve
ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo
na ime kupca.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 10. 9. 2014 na sedežu Ministrstva za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška
cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, s pričetkom ob 10. uri.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
6.1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.
6.2. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi
dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno
v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo »Dražba
478-97/2013 – Ne odpiraj« na vložišče Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, najkasneje do
5. 9. 2014 do 12. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno
dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila
o plačani varščini, tudi na dan javne dražbe.
6.3. Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednja dokazila:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
– 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);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– potrdilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo
dražijo;
– kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna
izkaznica).
6.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem
jeziku.
7. Varščina
7.1. Varščina za poslovni prostor na Železni c. 14, Ljubljana znaša 21.700,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18
20303-7103018-75541014, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Železna cesta.
7.2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi
niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni
po zaključku javne dražbe.
7.3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec zadrži varščino.
7.4. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne
bodo pristopili k javni dražbi ali pa ne želijo skleniti pogodbe, se varščina zadrži.
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8. Dodatne informacije
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom
javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana,
tel. 01/478-18-77, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe, bodo objavljene
na spletni strani Ministrstva za pravosodje: http://www.
mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
9.1. Nepremičnina bo prodana po načelu videno–
kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
9.2. 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.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 3528-149/2014-69

Ob-3243/14

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja 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) in Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor,
v skupni izmeri 110,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi, na naslovu Mestni trg 11 V Ljubljani, z ID oznako
1728-115-13, s pripadajočim solastniškim deležem na
splošnih skupnih delih stavbe in na posebnih skupnih
delih stavbe. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist
prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena
z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 113.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor,
v skupni izmeri 29,30 m2, ki se nahaja v pritličju v stavbe,
na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani, z ID oznako
1740-1528-1, s pripadajočim solastniškim deležem na
splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. V korist posameznega dela stavbe z ID oznako
1740-1528-1 je vknjižena stvarna služnost prehoda preko posameznega dela stavbe z ID oznako 1740-1528-9
do skupnega prostora, z ID oznako 1740-1528-19, ki
v naravi predstavlja kurilnico. Zemljiškoknjižno stanje
poslovnega prostora je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 31. 000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št.
P01 v pritličju objekta, v skupni izmeri 33,40 m2, v stavbi na naslovu Malgajeva ulica 2 v Ljubljani, z ID oznako
nepremičnine 1740-1701-15, v k.o. 1740 – Spodnja
Šiška. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta
vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 36.200,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor –
skladišče št. K01 v kleti objekta, v skupni izmeri 70,59 m2
v stavbi na naslovu Bratovševa ploščad 27 v Ljubljani,
z ID oznako nepremičnine 1735-563-21, v k.o. 1735
– Stožice. Nepremičnina je v času prodaje prazna in
prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 22.700,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v visokem pritličju, v izmeri 38,05 m2, z ID oznako nepremičnine 1721-381-103 v stavbi št. 381, na naslovu Slovenska cesta 3/Rimska 9 v Ljubljani, v k.o. 1721-Gradišče
I. Nepremičnina je v času prodaje prazna. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, vendar
v zvezi z navedeno nepremičnino poteka sodni postopek vzpostavljanja etažne lastnine po ZVEtL (Zakon
o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja
posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi). Vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo bo mogoč šele po
vzpostavitvi etažne lastnine. Kolikor vpis ne bo mogoč,
se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice.
Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti
drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe oziroma
njenih posameznih delov v kataster stavb in zemljiško
knjigo. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
za leto 2014.
Izklicna cena: 68.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.6. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01,
v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova 13
v Ljubljani (pritličje) z ID oznako stavbe št. 1740-1287,
parc. št. 1022, v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska
dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno
stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo
vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine,
pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo
kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz
morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe
v kataster stavb. Predmetna nepremičnina je vključena
v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 47.000,00 EUR
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št.
P01 v pritličju objekta, v skupni izmeri 38,81 m2, v stavbi
na naslovu Žabjak 4 v Ljubljani, z ID oznako nepremičnine 1728-458-2, v k.o. 1728 – Ljubljana-mesto. Ne-
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premičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom,
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za
nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja
v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 48.600,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa
Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000 v roku 15 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa,
v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 16. 9. 2014 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem
redu:
– poslovni prostor na naslovu Mestni trg 11, ob
11. uri,
– poslovni prostor na naslovu Lepodvorska 3, ob
11:20,
– poslovni prostori na naslovu Malgajeva 2, ob
11:40,
– poslovni prostor na naslovu Bratovševa ploščad 27, ob 12. uri,
– poslovni prostor na naslovu Slovenska cesta 3,
ob 12:20,
– poslovni prostor naslovu Vodnikova 13, ob 12:40,
– poslovni prostor na naslovu Žabjak 4, ob 13. uri.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
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– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb).
7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine)
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo
listine.
7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem
jeziku.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci
morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka:
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor št. ____ na naslovu________«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli
na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku
15 dni po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34
in tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: marina.anzur@Ljubljana.si, kontaktna oseba je Marina Anžur in
elektronski naslov: mihaela.siker@Ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnine Mestni trg 11 je možen dne
29. 8. 2014 ob 10. uri. Ogled ostalih nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Ogled nepremičnin je možen tudi preko prijave na
spletni obrazec pri posamezni nepremičnini na povezavi: http://www.Ljubljana.si/si/mol/nepremicnine/
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana,
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je
vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani
Mestne občine Ljubljana, www.Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
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Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
objavlja 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) in Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 201 v drugem nadstropju objekta, v skupni izmeri 187,30 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani,
z ID oznako nepremičnine 1721-257-7, v k.o. 1721 –
Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno
razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni
pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se
nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 246.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 202 v drugem nadstropju objekta, v skupni izmeri 131,00 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani,
z ID oznako nepremičnine 1721-257-8, v k.o. 1721 –
Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in
prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 170.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št.
P01 v visokem pritličju objekta, v skupni izmeri 147,80 m2
v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani, z ID oznako
nepremičnine 1721-257-1, v k.o. 1721 – Gradišče I.
Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh
bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub
ljana za leto 2014.
Izklicna cena: 195.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št.
P05 v visokem pritličju objekta, v skupni izmeri 127,10 m2
v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani, z ID oznako
nepremičnine 1721-257-2 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom,
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za
nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja
v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2014.
Izklicna cena: 190.000,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa
Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000 v roku 15 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa,
v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 18. 9. 2014 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem
redu:
– poslovni prostor št. 201 na naslovu Rimska 8,
ob 11. uri,
– poslovni prostor št. 202 na naslovu Rimska 8,
ob 11.20,
– poslovni prostor št. P01 na naslovu Rimska 8,
ob 11.40,
– poslovni prostor št. P05 na naslovu Rimska 8,
ob 12. uri.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja,
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb)
7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine)
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo
listine.
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7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem
jeziku.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci
morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka:
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor št. ____ na naslovu________«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli
na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku
15 dni po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34
in tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: marina.anzur@Ljubljana.si, kontaktna oseba je Marina Anžur in
elektronski naslov: mihaela.siker@Ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnin Rimska cesta 8 v Ljubljani je
možen dne 1. 9. 2014 ob 10. uri.
Ogled nepremičnin je možen tudi preko prijave na
spletni obrazec pri posamezni nepremičnini na povezavi: http://www.Ljubljana.si/si/mol/nepremicnine/.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno
– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana,
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je
vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani
Mestne občine Ljubljana, www.Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Ob-3193/14
Svet zavoda Osnovne šole Fram, Turnerjeva
ul. 120, 2313 Fram, na podlagi Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI, (Uradni
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) in
5. sklepa seje Sveta zavoda z dne, 5. 6. 2014, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje funkcije ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/na za mandatno
dobo petih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev morajo vsebovati: dokazila o izobrazbi, nazivu,
opravljenem strokovnem in ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju ter potrdila o nekaznovanosti (izpis iz kazenske evidence (Ministrstvo za
pravosodje), potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da
kandidat/ka ni v kazenskem postopku ter pisno izjavo,
da zoper kandidata/ke ni uveden kazenski postopek pri
katerem koli drugem sodišču zoper spolno nedotakljivost). Prijavi je potrebno priložiti še program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Vaše vloge sprejemamo do vključno 4. 9. 2014 na
zgornjem naslovu s pripisom: »Razpis za ravnatelja –
Ne odpiraj«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni o imenovanju
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Fram
Ob-3194/14
Na podlagi 18., 20. in 23. člena Statuta Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in sklepa Upravnega odbora Urbanističnega inštituta Republike Slovenije
z dne 29. 7. 2014, Upravni odbor Urbanističnega inštituta Republike Slovenije razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih z zakonom določenih
pogojev, izpolnjevati še naslednje:
– ima doktorat znanosti s področja dejavnosti Inštituta,
– ima znanja in sposobnosti za organiziranje in vodenje raziskovalnega in razvojnega dela,
– ima najmanj pet let izkušenj na vodilnem delovnem mestu,
– zna vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega ali razvojnega projekta, ki jih določa Zakon
o raziskovalni dejavnosti,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon ali
ustrezni predpisi.
Od kandidatov pričakujemo kratek predlog programske usmeritve UIRS z utemeljitvijo odnosa do

strokovnih vprašanj prostorskega načrtovanja in urbanizma.
Direktor bo imenovan za dobo pet let. Nastop dela
1. november 2014.
Kandidati naj svoje prijave z utemeljitvijo in dokazili
(strokovna bibliografija in biografija) pošljejo v osmih
dneh po objavi javnega razpisa v zaprti kuverti na naslov: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1127
Ljubljana, z oznako »za javni razpis«.
O izbiri bomo kandidate obvestili v tridesetih dneh
po objavi javnega razpisa.
Upravni odbor Urbanističnega inštituta
Republike Slovenije
Št. 110-37/2014

Ob-3196/14

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08,
23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Radljah ob Dravi.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS,
št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13,
v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni
in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke
prvega odstavka 8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in
priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni
za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. čle-
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na ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju
pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiško
knjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih
bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za
namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz
prve, druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 3. točke
iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv,
ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Radljah ob Dravi sklicujejo na
številko 110-37/2014. izbrani kandidat bo na omenjeno
notarsko mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 1.
2015.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-38/2014

Ob-3197/14

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi
30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09
in 46/13):
– 7 prostih mest državnega pravobranilca na
Državnem pravobranilstvu na sedežu Državnega
pravobranilstva v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih
evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni
naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo
datuma opravljenega izpita;
– da je osebnostno primeren.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
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pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, po objavi razpisa
do 20. 9. 2014.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-39/2014

Ob-3198/14

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi
30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09
in 46/13):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na
Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku
v Novem mestu.
Razpisni pogoji
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih
evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni
naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo
datuma opravljenega izpita;
– da je osebnostno primeren.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, po objavi razpisa
do 20. 9. 2014.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-40/2014

Ob-3199/14

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi
30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09
in 46/13):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na
Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku na
Ptuju.
Razpisni pogoji
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter
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dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih
evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni
naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo
datuma opravljenega izpita;
– da je osebnostno primeren.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, po objavi razpisa
do 20. 9. 2014.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-41/2014

Ob-3200/14

Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na podlagi
30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09
in 46/13):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na
Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku
v Kopru.
Razpisni pogoji
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih
evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni
naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo
datuma opravljenega izpita;
– da je osebnostno primeren.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, po objavi razpisa
do 20. 9. 2014.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 610-001/2014-08

Ob-3204/14

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10,
20/11 in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) in prvega odstavka 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda KSEVT (Uradno glasilo slovenskih
občin št. 54/13), svet javnega zavoda KSEVT objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda KSEVT.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima mednarodne in organizacijske izkušnje s področja dejavnosti zavoda,
– strokovno pozna področje dela zavoda in ima
vodstvene sposobnosti,
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj
štiri leta delovnih izkušenj na področju dela zavoda, od
tega najmanj dve leti na vodstvenih delovnih mestih,
ali najmanj srednješolsko izobrazbo in najmanj šest
let delovnih izkušenj na področju dela zavoda, od tega
najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.
Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo
s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
– življenjepis z navedbo splošnih podatkov o izobrazbi in delovnih izkušnjah;
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka
študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje sledečih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v kolektivu (opis mora vsebovati navedbo delodajalca
oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je
kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);
– izjavo o aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija
v okviru katere je bilo znanje pridobljeno.
Svet javnega zavoda KSEVT bo po predhodnem
posvetu imenoval izbranega kandidata za direktorja
javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat
bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda.
Nepopolne in nepravočasne prijave kandidatov ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
tridesetih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – KSEVT« do 1. septembra 2014 na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1,
3205 Vitanje.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je mag. Srečko Fijavž,
tel. 03/757-43-50, elektronski naslov: srecko.fijavz@vitanje.si.
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V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Vitanje
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Ob-3214/14
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) ter sklepa 31. seje
Sveta vrtca Trnovo, Svet vrtca Trnovo razpisuje prosto
delovno mesto:
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca
Trnovo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji)
in 40. členom Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS,
št. 25/08 – ZVrt-D) oziroma po prehodni določbi 56. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in 28. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih
– ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08), in sicer:
1. da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje
oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi prve stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih
določbah ZVrt,
2. da izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje
in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja Vrtca Trnovo,
Kolezijska ul. 11, 1000 Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list
RS, št. 12/96 in 64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca
Trnovo, Ljubljana.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Predviden pričetek dela je z 8. 1. 2015.
Kandidati lahko na naslov: »Svet Vrtec Trnovo, Kolezijska ul. 11, 1000 Ljubljana«, z oznako: »Prijava na
razpis za ravnatelja« pošljete: Popolno pisno prijavo
z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in
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s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom Ministrstva
za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu
s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni.
Rok za sprejem prijav je 8 dni. Upoštevane bodo
prijave, ki bodo na pošti oddane vključno do dne 1. 9.
2014).
Kandidati navedite svoj e-naslov, na katerem boste
sprejemali razna obvestila med razpisnim postopkom.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonsko določenem roku.
Vrtec Trnovo
Ob-3242/14
Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave
je dne 10. 7. 2014 na svoji 44. redni seji na podlagi
34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45I/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP) ter 32. člena Statuta Inštitut za hidravlične raziskave sprejel odločitev o objavi javnega razpisa
za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične raziskave.
Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US, 8/96, 18/98
Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakonom
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) ter 48. členom
Statuta Inštituta za hidravlične raziskave, poleg splošnih
pogojev za sklenitev delovnega razmerja v javnem sektorju, izpolnjevati kandidat:
– imeti doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
– izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne
ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
– izkazovati sposobnosti za organiziranje in vodenje,
– aktivno obvladati vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjevati druge pogoje, ki jih določa zakon ali
ustrezen predpis.
Direktorja Inštituta za hidravlične raziskave imenuje
Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave s soglasjem ustanovitelja Inštituta za hidravlične raziskave.
Direktor Inštituta za hidravlične raziskave je organizacijski in strokovni vodja javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlične raziskave. Mandat direktorja
Inštituta za hidravlične raziskave traja pet let.
Kandidati morajo svoje prijave posredovati
v 15 dneh od objave tega javnega razpisa na naslov:
Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova 28, p.p.
3401, 1000 Ljubljana. Prijava na ta javni razpis mora
biti v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisano mesto direktorja Inštituta za hidravlične raziskave«. Prijavi na
ta javni razpis morajo biti priložena ustrezna dokazila
o izpolnjevanju pogojev razpisa, življenjepis z navedbo
dosedanjih izkušenj, bibliografijo ter program dela in
vodenja Inštituta za hidravlične raziskave.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo v tajništvu Inštituta za hidravlične raziskave, na
tel. 01/241-84-20, ga. Šuštaršič.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje
v 30 dneh od izteka roka za oddajo vlog.
Inštitut za hidravlične raziskave
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Druge objave
Št. 3502-316/2014

Ob-3209/14

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12,
24/13, 10/14) in sklepa Komisije za ravnanje z občinskim premoženjem z dne 5. 8. 2014,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. 1073-Trnovlje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno
s parc. št. 1325/2 – v izmeri 562 m2, k.o. 1073-Trnovlje.
Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlokom o Zazidalnem načrtu Ljubečna (proj. št. 30/86
RC- Planiranje; Uradni list SRS št. 22/78, 14/89, Uradni list RS, št. 69/93, 37/97, 28/99 in 49/09) predstavlja predmetna parcela stavbno zemljišče, namenjeno
stanovanjski gradnji.
Izhodiščna cena zemljišča znaša 31.345,00 EUR.
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22 %.
b) Lokacija v k.o. 1076-Medlog
Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno
s parc. št. 1236/4 – v izmeri 602 m2, k.o. 1076-Medlog.
Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Babno (proj. št. 88/86 Razvojni center – Planiranje, (Uradni
list SRS, 36-1943/88 in Uradni list RS, št. 80/09) predstavlja predmetna parcela stavbno zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji.
Izhodiščna cena zemljišča znaša 31.300,00 EUR.
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22 %.
c) Lokacija v k.o. Celje, Stanetova 16a – dvoriščni
del
Predmet prodaje je poslovni prostor- pisarna v k.o.
1077 Celje, ki leži na parc. št. 2173, št. stavbe 3009, št.
poslovnega prostora 4,1. nadstropje, v skupni velikosti 54,80 m2 – vhod iz dvorišča.
Poslovni prostor se prodaja kot celota. Za posamezen del stavbe še ni zveden katastrski vpis.
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno
jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer so predvidene in
dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna
pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izhodiščna cena za celotno kvadraturo 54,80 m2
znaša 38.200,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
d) Lokacija v k.o. Celje, Stanetova 20 – pisarna v 1.
nadstropju
Predmet prodaje je poslovni prostor- pisarna v k.o.
1077 Celje, ki leži na parc. št. 2164, št. stavbe 1782,
št. poslovnega prostora 9, v 1. nadstropju, v skupni
velikosti 55 m2.
Poslovni prostor se prodaja kot celota. Za posamezen del stavbe še ni zveden katastrski vpis.

Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno
jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer so predvidene in
dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna
pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izhodiščna cena za celotno kvadraturo 55 m2 znaša
31.900,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Potrdilo o plačani varščini
Ponudnik mora plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. IBAN: SI56
012110100002855 MOC proračun, SWIFT CODE:
BSLJSI2X, z obveznim sklicem na:
– št. 28 75108-7221002-70032214, za lokacije pod
a) in b) ter
– št. 28 75108-7200005-10000014, za lokacije pod
c) in d),
koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine
za javni razpis-nepremičnine«.
4. Pogoji prodaje
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno –
kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku
odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje
velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je
dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
5. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1),
b) Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene pod posamezno lokacijo v 2. točki
razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2),
c) izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev
ponudbe za prodajo nepremičnin« (Priloga št. 3),
d) Priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega
registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri
čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme
biti starejši od 30 dni),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne
osebe in samostojne podjetnike; potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni,
– za najemnike poslovnih prostorov v lasti MOC,
potrdilo o plačilu vseh obveznosti iz naslova najema
do MOC.
6. Način in rok plačila kupnine
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo
ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti
z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin« na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek
za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 9. 9.
2014 do 10. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe,
ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo
Oddelka za okolje in prostor ter komunalo (II. nadstropje),
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih
postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz
7.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki
je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
e) Ponudba veže ponudnika do 31. 12. 2014 in do
tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug
način razveljaviti.
f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (II. nadstropje), 9. 9.
2014 ob 10.15. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim
dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar
gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem (v nadaljevanju komisija).
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru
lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži
varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je
najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so
ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni
pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno.
8. Kontaktne osebe
Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo stavbnih
zemljišč in poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, pod
tč. a) in b) na tel. 03/426-5-641 (Aleksandra Rezar) ter
pod tč. c) in d) na tel. 03/426-56-68 (Tina Rosina Košir).
Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je
objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje, www.
celje.si.
Mestna občina Celje
Ob-3212/14
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
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list RS, št. 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13, 10/14) ter sklepa
31. seje Sveta ustanoviteljev podjetja JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice z dne 31. 7. 2014, objavlja JEKO-IN, javno
komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
1. Predmet prodaje je:
Poslovna zgradba, v izmeri 139,53 m2 in 141 m2 pripadajočega zemljišča na naslovu: Industrijska ulica 1 A,
Jesenice, parc. št. 1159/3, k.o. Jesenice.
Izklicna cena za poslovno zgradbo in pripadajoče
zemljišče skupaj znaša 51.500,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Pogoji prodaje:
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega
bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine, ki jo mora izbrani najugodnejši ponudnik plačati v roku 30 dni od sklenitve
prodajne pogodbe na račun podjetja JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice, je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec
nosi vse stroške pravnega posla.
2. Pogoji za udeležbo v postopku in potek postopka:
2.1 V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo.
2.2 Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
poslovne zgradbe s pripadajočim zemljiščem« v tajništvu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ali priporočeno
po pošti na naslov: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m.
Tita 51, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki
navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter
e-naslov pošiljatelja.
2.3 Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi,
so pred vložitvijo dolžni položiti varščino, kot garancijo
za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % od izhodiščne cene nepremičnine, za katero kandidira ponudnik.
Varščino so dolžni ponudniki položiti na transakcijski račun JEKO-IN, d.o.o., Jesenice pri Gorenjski banki Kranj
št. 07000-0000492171, s pripisom »Varščina za nakup
poslovnega prostora«. Plačana varščina bo izbranemu
ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo varščina vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb. Če uspeli ponudnik ne sklene
kupoprodajne pogodbe, se varščina zadrži.
2.4 Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o poslovni zgradbi in pripadajočem zemljišču, ki sta predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi
merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti
lahko prevzamejo na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, vsak delovni
dan, od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje.
2.5 Rok za oddajo ponudbe je četrtek, 11. 9. 2014
do 12. ure.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele
po 11. 9. 2014 po 12. uri, ne bodo upoštevane.
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2.6 Prispele ponudbe bo komisija odpirala dne
11. 9. 2014 ob 14. uri, v sejni sobi na sedežu podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, Jesenice.
2.7 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki bodo ponudili
enako visoko kupnino, v roku 10 dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
2.8 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
2.9 JEKO-IN, d.o.o., Jesenice si pridržuje pravico,
da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma, da začeti postopek
kadarkoli do sklenitve pravnega posla, ustavi.
2.10 Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, tel. 04/581-04-26, kontaktna oseba Silva Drobnak.
JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.
Št. 918/1

Ob-3216/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin.
b) Kraj: Ljubljana, Gospodinjska ulica 8, parc.
št. 647/1 in 647/8, k.o. 1739 Zgornja Šiška, delež lastništva Zavoda znaša 14,76 %.
c) Vrsta nepremičnine: poslovni prostori v II. nadstropju, v izmeri 315,40 m2 v poslovni stavbi Gospodinjska ulica 8 (sejna soba, 10 pisarn, mini kuhinja, sanitarije in hodnik), kletni prostor, v izmeri 105,40 m2, skupni
prostori, v izmeri 72,88 m2 in 10 zunanjih parkirnih mest.
d) Nepremičnina se odprodaja po sistemu videnokupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa, plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni solastniki in občina.
f) Izhodiščna cena je 464.695,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo
naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od
prodajne cene.

7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 23. 9.
2014, do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Ljubljani – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 31. 12. 2014 oziroma do
sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 23. 9. 2014 ob 9.15, v sejni
sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Št. 898/1

Ob-3217/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin.
b) Kraj: Ljubljana, Štihova 18, parc. št. 1796/78 in
626/82, k.o. Bežigrad.
c) Vrsta nepremičnine: stanovanje, v izmeri 44,10 m2 (2636-3865-16) št. 116, v mansardi bloka
Štihova ulica 18 (soba, kuhinja z jedilnico, kopalnica in
hodnik), kletni prostor, v izmeri 5 m2 in garažno mesto
št. 49, v izmeri 12,4 m2 v 1. kleti Štihova ulica 20 v Ljub
ljani.
d) Nepremičnina se odprodaja po sistemu videnokupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa, plača kupec.
e) Predkupna pravica: /
f) Izhodiščna cena je 76.330,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo
naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
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5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od
prodajne cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 23. 9.
2014, do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Ljubljani – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe,
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 31. 12. 2014 oziroma do
sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 23. 9. 2014 ob 9.30, v sejni
sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Št. 05/2014

Ob-3221/14

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom
Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje
odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Jože Golobič, rojen 8. 2.
1973 v Ljub
ljani, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Ajdovščina 4 (zaposlen v Odvetniški družbi
Brezavšček o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se mag. Irena Soklič, rojena
23. 7. 1984 v Kranju, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
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v Kranju, Stritarjeva ulica 6a (zaposlena v Odvetniški
družbi Ošabnik, Klofutar in partnerji o.p. d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Sandi Vukovič, rojen 24. 8.
1982 v Mariboru, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Mariboru, Trg Leona Štuklja 5 (zaposlen v Odvetniški
pisarni Zečević d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Valter Urbančič, rojen
17. 11. 1967 v Postojni, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Kopru, Kolodvorska cesta 1 (zaposlen pri odvetniku
Janezu Starmanu).
Obveščamo vas, da se Miha Umek, rojen 14. 8.
1982 v Ljubljani, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Tržaška cesta 216 a (zaposlen v Odvetniški družbi
Krapenc in odvetniki, o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Ažbe Tušar, rojen 8. 3. 1985
v Ljubljani, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Komenskega ulica 36 (zaposlen v odvetniški družbi Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Rok Trbovc, rojen 25. 8.
1980 v Celju, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju,
Prešernova ulica 27 (zaposlen v Odvetniški družbi Maček d.o.o., o.p.).
Obveščamo vas, da se David Teržan, rojen 6. 7.
1984 v Slovenj Gradcu, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Celju, Miklošičeva ulica 9.
Obveščamo vas, da se Igor Milinkovič, rojen 6. 4.
1978 v Celju, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju,
Gledališka ulica 2 (zaposlen v Odvetniški družbi Cmok
in partnerji, o.p. – d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Marko Majstorović, rojen
19. 12. 1984 v Ljubljani, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Ajdovščina 4 (zaposlen v Odvetniški družbi
Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o.).
Obveščamo vas, da se mag. Denis Kostrevc, rojen
30. 8. 1977 v Novem mestu, z dnem 9. 7. 2014 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Trg Osvobodilne fronte 14 (zaposlen
v Odvetniški pisarni Matej Erjavec, d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Aleš Kolšek, rojen 3. 6.
1979 v Mariboru, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Mariboru, Partizanska cesta 18.
Obveščamo vas, da se Dejan Guček, rojen 19. 8.
1984 v Celju, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju,
Mariborska cesta 86 (zaposlen v Odvetniški družbi Pavec in partnerji o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Aleksandar Djordjević, rojen
22. 1. 1982 v Ljubljani, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Dalmatinova 2.
Obveščamo vas, da se Marko Bobič, rojen 16. 6.
1983 v Ljubljani, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Tržaška cesta 216a (zaposlen v Odvetniški družbi
Krapenc in odvetniki, o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Marko Bandelj, rojen 23. 1.
1985 v Novem mestu, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Trebnjem, Gubčeva cesta 9 (zaposlen pri odvetniku
Alojzu Bandlju).
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Obveščamo vas, da se Mojca Zupančič, rojena
31. 1. 1985 v Ljubljani, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Barjanska cesta 3 (zaposlena v Odvetniški
pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Anja Vrtačnik, rojena 22. 10.
1982 v Brežicah, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Pražakova 7 (zaposlena v Odvetniški pisarni Vladimir Bilić d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Betka Vreček Močnik, rojena
16. 12. 1978 v Kranju, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Prešernov trg 3 (zaposlena pri odvetnici Tadeji
Erzin Potočnik).
Obveščamo vas, da se Tjaša Valič, rojena 7. 8. 1976
v Ljubljani, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Komenskega ulica 4 (zaposlena v Odvetniški družbi Mramor, Sorta & Holec, o.p. d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Maja Vagaja, rojena 22. 5.
1984 v Ljubljani, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Poljanski nasip 8 (zaposlena v Odvetniški pisarni
Soršak d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Sanda Purić Brkljača, rojena
25. 11. 1981 v Ljubljani, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Komenskega ulica 36 (zaposlena v Odvetniški
družbi Križaj & Trpin d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Janja Podričnik, rojena 10. 3.
1985 v Slovenj Gradcu, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Slovenj Gradcu, Sejmiška cesta 4 (zaposlena pri odvetnici Karli Pajnik).
Obveščamo vas, da se Maja Pamić, rojena 31. 10.
1978 v Postojni, z dnem 10. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kopru,
Šmarska cesta 5/B.
Obveščamo vas, da se Nataša Ljubič, rojena 14. 7.
1983 v Ljubljani, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Kersnikova ulica 12 (zaposlena v Odvetniški pisarni
Žibret d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Ursula Kocmut, rojena 6. 8.
1981 v Slovenj Gradcu, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Dunajska cesta 5 (zaposlena v Odvetniški
družbi Kocmut o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Katarina Jesenko, rojena
19. 5. 1981 v Ljubljani, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Komenskega ulica 4 (zaposlena v Odvetniški
družbi Mramor, Sorta & Holec, o.p. d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Jasna Hojnik, rojena 29. 11.
1983 v Mariboru, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Tržaška cesta 216 a (zaposlena v Odvetniški družbi
Krapenc in odvetniki, o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Diana Džubur, rojena 1. 10.
1983 v Sarajevu, z dnem 9. 7. 2014 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Slovenska cesta 56 (zaposlena v Odvetniški družbi
Fašun, Melihen, Milač, Strojan o.p. d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Sandra Cvijanović, rojena
1. 3. 1982 v Šempetru pri Gorici, z dnem 9. 7. 2014 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Novi Gorici, Ulica Tolminskih puntarjev 4 (zaposlena v Odvetniški pisarni Mozetič, d.o.o.).
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II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Uroš Verbovšek, odvetnik iz
Ljubljane, Župančičeva ulica 8, z dnem 10. 8. 2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnik odvetniške pisarne Uroša Verbovška
je odvetnik Marko Zaman iz Odvetniške pisarne Zaman
d.o.o., Župančičeva ulica 8, Ljubljana.
Obveščamo vas, da se Maruša Mrak, odvetnica iz
Ljubljane, Tivolska cesta 48, z dnem 31. 7. 2014 izbriše iz
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se
je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne odvetnice
Maruše Mrak je odvetnik Robert Prelesnik, družbenik
Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji
o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da se Franc Pance, odvetnik iz
Ljubljane, Ciril-Metodov trg 3, z dnem 30. 6. 2014 izbriše
iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi
upokojitve.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Franca Panceta je Matija Pance, odvetnik iz Ljubljane, Ciril-Metodov
trg 3.
IV. Spremembe
Obveščamo vas, da Monika Lipovec, odvetnica iz
Kranja, Bleiweisova cesta 30, preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Branku Lipovcu, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba:
Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova
cesta 30, 4000 Kranj.
Odvetnica Monika Lipovec nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj.
Obveščamo vas, da bo Ajda Arnol, rojena 24. 2.
1983 v Kopru, odvetnica iz Ljubljane, Barjanska cesta 3,
z dnem 14. 7. 2014 prenehala opravljati odvetništvo kot
odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Miro Senica in
odvetniki, d.o.o., Ljubljana, Barjanska cesta 3.
Odvetnica Ajda Arnol z dnem 15. 7. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica
na istem naslovu: Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana,
tel. 01/252-80-00, faks 01/252-80-80.
Obveščamo vas, da bo Žiga Sternad, rojen 11. 4.
1980 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, Barjanska cesta 3,
z dnem 31. 7. 2014 prenehal opravljati odvetništvo kot
odvetnik zaposlen v Odvetniški pisarni Miro Senica in
odvetniki, d.o.o., Ljubljana, Barjanska cesta 3.
Odvetnik Žiga Sternad z dnem 1. 8. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik
na istem naslovu: Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana,
tel. 01/252-80-00, faks 01/252-80-80.
Obveščamo vas, da bo Petra Đukić, rojena 28. 7.
1982 v Ljub
ljani, odvetnica iz Ljub
ljane, Barjanska
cesta 3, z dnem 31. 7. 2014 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana, Barjanska cesta 3.
Odvetnica Petra Đukić z dnem 1. 8. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica
na istem naslovu: Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana,
tel. 01/252-80-00, faks 01/252-80-80.
Obveščamo vas, da bo Katja Šumah, rojena 26. 3.
1980 v Slovenj Gradcu, odvetnica iz Ljubljane, Barjanska
cesta 3, z dnem 31. 7. 2014 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana, Barjanska cesta 3.
Odvetnica Katja Šumah z dnem 1. 8. 2014 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica
na istem naslovu: Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana,
tel. 01/252-80-00, faks 01/252-80-80.
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Obveščamo vas, da Sara Koršič, roj. 20. 4. 1978
v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 31. 7. 2014 preneha delovno razmerje v Odvetniški družbi Kanalec, o.p.,
d.o.o., Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana in se z dnem
1. 8. 2014 zaposli v Odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj in
partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da se je spremenil priimek odvetnice Kaje Breznik iz Ljubljane, Dunajska 156 (zaposlena
v Odvetniški pisarni Bohl, d.o.o.) v nov priimek: Kaja
Breznik Ladinik.
Odvetniška družba Vesel & Devjak, d.o.o., o.p.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Vesel & Devjak, d.o.o., o.p., Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer
se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Vesel,
Zupančič in Devjak, d.o.o., o.p., Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da od 1. 8. 2014 dalje odvetniku
Igorju Zorčiču iz Brežic, Cesta prvih borcev 43 (zaposlen
pri odvetnici Nataši Vrečar Zorčič), miruje opravljanje odvetniškega poklica.
Odvetnik Janez Stušek
Obveščamo vas, da odvetniku Janezu Stušku, roj.
23. 1. 1978 v Celju, vpisanemu v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 20. 12. 2011, z dnem
31. 7. 2014 preneha delovno razmerje v odvetniški pisarni
Nine Zidar Klemenčič, odvetnice v Ljubljani.
Odvetnik Janez Stušek z dnem 1. 8. 2014 nadaljuje
odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu:
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (GSM: 051/395-684,
faks 01/239-22-04, e-pošta: janez@stusek.si).
VI. Preselitve
Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Ramor
o.p., d.o.o., Celje z dnem 1. 7. 2014 preselila sedež
pisarne z naslova Cankarjeva ulica 6, Celje, na novi naslov: Vodnikova 7, 3000 Celje, tel. 03/493-04-100, faks
03/493-04-111.
Obveščamo vas, da Odvetniška družba Kocmut o.p.,
d.o.o. (odvetnik Mitja Kocmut, odvetnica Ursula Kocmut)
z dnem 15. 8. 2014 preseli sedež pisarne z naslova
Dunajska cesta 5, Ljubljana, na novi naslov: Komenskega ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 0590/342-22, faks
0590/342-23, GSM: 041/265-525, e-pošta: info@kocmut.si.
Obveščamo vas, da Uroš Milost, odvetnik iz Postojne, z dnem 1. 8. 2014 preseli sedež pisarne z naslova
Ljubljanska cesta 5a, Postojna, na novi naslov: Tovarniška cesta 3, 1370 Logatec, tel. 01/750-86-20, e-pošta:
uros.milost@gmail.com.
Obveščamo vas, da Mihaela Ćulum, odvetnica
iz Maribora, z dnem 28. 7. 2014 preseli sedež pisarne z naslova Razlagova ulica 22, Maribor, na novi naslov: Trg svobode 25, 2310 Slovenska Bistrica, GSM:
031/518-170, e-pošta: mihelca.culum@gmail.com.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-3222/14
Univerza v Ljub
ljani, Fakulteta za elektrotehniko,
v skladu z 20. in 22. členom v povezavi z 28. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem dela stvarnega premoženja
Splošno
Lastnik stvarnega premoženja, ki se oddaja v najem, je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehni-
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ko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
najemodajalec).
Stvarno premoženje se nahaja v k.o. Gradišče II,
parc. št. *416, ID znak 2679-416/0-1, parc. št. 128/10,
ID znak 2679-128/10-0,Tržaška cesta 25, Ljubljana, ID
stavbe 2679-1050.
Del stvarnega premoženja, ki se oddaja v najem,
začasno ne potrebuje noben uporabnik.
Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu
RS in na spletni strani fakultete http://www.fe.uni-lj.si/,
kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija.
Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: izr. prof.
dr. David Nedeljković, tel. 01/476-84-78.
Predmet oddaje v najem
1. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem
so poslovni prostori, v izmeri 249,55 m2, ki se nahajajo
v 4. nadstropju stavbe št. 1050, ID stavbe 2679-1050,
(stavba A) s skupno neto tlorisno površino 6.424,80 m2
in površino zemljišča pod stavbo 1.230,00 m2, na Tržaški cesti 25, Ljubljana, ki stoji na parcelah št. 128/10 in
416.S, obe k.o. 2679 Gradišče II.
2. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem
so parkirna mesta, na zunanjem nepokritem parkirišču fakultete, parcela št. 128/1, k.o. 2679 Gradišče II.
Najemnik lahko ob najemu predmetnih poslovnih prostorov najame največ 10 parkirnih mest, na parkirišču
fakultete.
Poslovni prostori se oddajajo, kot nedeljiva celota.
Parkirna mesta se oddajo zgolj ob najemu poslovnih prostorov.
Poslovni prostori, ki so predmet oddaje stvarnega
premoženja v najem, se nahajajo v 4. nadstropju stavbe št. 1050 in imajo oznake in površine, kot izhaja iz
priložene tabele:
Oznaka prostora

Površina v m2

+AN409

83,70

+AN410

83,00

+AN411

82,85

SKUPAJ

249,55

Razporeditev prostorov je razvidna iz priložene
skice:
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Najemniku se omogoči souporaba avle, dvigala in
skupnih hodnikov ter stopnišča za dostop do poslovnih
prostorov najemnika ter souporaba skupnih toaletnih prostorov AN402A in AN402B v 4. nadstropju.
Poslovni prostori niso opremljeni. Možne so manjše
gradbene prilagoditve predmetnih treh prostorov, v breme oziroma na strošek najemnika, ki ne vpliva na višino
najemnine.
Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja raziskovalne in razvojne dejavnosti s področja elektrotehnike
v povezavi z dejavnostjo fakultete.
Predmetni poslovni prostori predstavljajo 1,452 %
od skupne površine celotne stavbe fakultete, ki obsega
17.182,50 m2.
Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto.
Ogled poslovnih prostorov in parkirnih mest za zainteresirane ponudnike bo 26. 8. 2014 ob 11. uri. Izven tega
termina ogled ne bo možen.
Višina najemnine
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran po postopku in v skladu z merili tega javnega razpisa.
Ponujena najemnina za poslovne prostore ne
sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, ki
znaša 9,00 EUR/m2 oziroma 2.245,95 EUR za skupno 249,55 m2 prostorov (vse brez DDV).
V najemnino poslovnih prostorov je všteta souporaba avle, dvigala, skupnih hodnikov in stopnišča, ki jih
najemnik lahko uporablja zgolj za dostop do poslovnih
prostorov ter souporaba toaletnih prostorov AN402A in
AN402B v 4. nadstropju.
Ponujena najemnina za posamezno parkirno mesto
ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, ki
znaša 60,00 EUR za eno parkirno mesto (brez DDV).
Znesek najemnine za poslovne prostore in parkirišča,
povečan za davek na dodano vrednost, zapade v plačilo
vsakega 15. dne v mesecu za tekoči mesec. Pogodbeni
stranki se ob morebitnem podaljšanju pogodbe dogovorita o višini najemnine, ki pa ne more biti manjša od
višine najemnine iz te pogodbe, usklajene s kumulativno
stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju trajanja
te pogodbe.
Čas trajanja najema
Najemna pogodba se sklene za določen čas najmanj
petih let z možnostjo podaljšanja.
Obveznosti najemnika
Najemnik je dolžan poleg najemnine za poslovne
prostore in parkirišča najemodajalcu plačevati tudi obratovalne stroške (električna energija, ogrevanje, varovanje,
voda in kanalščina, odvoz smeti, nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča oziroma davek na nepremičnine, pluženje in odvoz snega, servis dvigala …).
Stroški se zaračunajo v sorazmernem deležu s kvadraturo najetih poslovnih prostorov 1,452 %, stroškov pluženja in odvoza snega, ki se obračunajo v sorazmernem
deležu s številom najetih parkirnih mest.
Najemnik sam sklene pogodbo za informacijsko-telekomunikacijske storitve pri izbranem ponudniku in stroške
plačuje direktno in neodvisno od najemodajalca.
Najemnik lahko s predhodnim soglasjem najemodajalca opremi prostore, ki so predmet najema, ob pooblaščenem nadzoru najemodajalca. Morebitna nova vgrajena
oprema ne postane last najemodajalca in jo je najemnik
v primeru prenehanja te pogodbe dolžan na svoje stroške
odstraniti, če se z najemodajalcem ne dogovorita drugače.
Najemnik se zavezuje:
– da bo poslovne prostore in parkirna mesta uporabljal kot dober gospodar;
– da bo spoštoval hišni in požarni red fakultete ter
pravila, ki veljajo na parkirišču;
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– da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca
in drugih dobaviteljev obratovalnih storitev v dogovorjenih rokih.
Najemnik ne sme uporabljati najetih prostorov za
izvajanje druge dejavnosti, kot bo opredeljena v najemni
pogodbi.
Najemnik ne sme oddati poslovnih prostorov in parkirnih mest v podnajem brez izrecnega predhodnega
pisnega soglasja najemodajalca.
Vse bistvene obveznosti najemnika so sicer opredeljene v priloženem vzorcu najemne pogodbe in se šteje,
da so ponudnikom v celoti znane.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa
potrebna dovoljenja za opravljanje poslovne dejavnosti;
– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika;
– ponudnik mora na TRR najemodajalca
št. 01100-6030708671 vplačati varščino v višini dveh mesečnih najemnin in predložiti dokazilo o plačilu varščine;
– ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti
tudi na vsaki strani parafiran vzorec najemne pogodbe;
– ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da bo v prostorih
izvajal raziskovalno in razvojno dejavnost s področja elektrotehnike v povezavi z dejavnostjo fakultete;
– ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da v celoti sprejema razpisne pogoje in se strinja z vsebino vzorca najemne pogodbe.
Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba mora vsebovati predvsem: podatke o ponudniku, višino ponujene najemnine poslovnega prostora
(brez DDV), višino ponujene najemnine parkirnega mesta (brez DDV) in število parkirnih mest, čas veljavnosti
ponudbe ter izjavo ponudnika, da v celoti sprejema vse
pogoje iz te razpisne dokumentacije in se strinja z vsebino priloženega vzorca najemne pogodbe.
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Vse cene morajo biti v evrih brez DDV, ki mora biti prikazan posebej.
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik ponudbo oddal na priloženem obrazcu in zraven priložil vse
sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila:
– izpis iz poslovnega/sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če je obvezno),
– izjavo, da bo v prostorih izvajal raziskovalno in
razvojno dejavnost s področja elektrotehnike v povezavi
z dejavnostjo fakultete,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika,
– dokazilo o plačilu varščine na TRR najemodajalca,
– vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumentacije, parafiran in žigosan na vsaki strani posebej.
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi
v izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila
in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
Ponudnik, ki odda ponudbo, ki vsebuje vse potrebne
sestavine, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko tako
ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 10. 10. 2014.
Ponudba, ki bi veljala krajši čas ali do preklica, bo izločena iz nadaljnjega postopka.
Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavale se bodo ponudbe, ki bodo prispele do
vključno 10. 9. 2014 najkasneje do 10. ure na naslov: Uni-
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verza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Dekanat,
Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
Na ovojnici mora biti napisano: Ne odpiraj – Ponudba
za najem poslovnega prostora. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden naziv in polni naslov pošiljatelja.
Odpiranje ponudb bo javno, dne 10. 9. 2014 ob
12. uri, v dekanatu Fakultete za elektrotehniko, Tržaška
cesta 25, Ljubljana. Udeležba ponudnikov ni obvezna.
Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravočasne ponudbe, ki bodo
nepopolne ali nepravilne, bodo izločene iz postopka in se
ne bodo obravnavale.
Varščina
V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati
varščino v višini dveh ponujenih najemnin na TRR najemodajalca št. 01100-6030708671 z navedbo: »Plačilo
varščine za najem PP«.
Znesek varščine se ne obrestuje.
Če ponudnik umakne vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži njegovo varščino.
Neizbranim in izločenim ponudnikom (nepravočasne
ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina neobrestovana vrnjena v dveh mesecih od poteka razpisnega roka.
Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo sklenjena najemna pogodba v notarskem zapisu, se bo upoštevala kot garancija za pravočasno in pravilno izpolnitev
obveznosti najemnika iz najemne pogodbe.
Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb
Predmet ocenjevanja in izbire bodo le popolne in
pravočasne ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki
bodo izpolnjevali vse v pogoje iz tega razpisa.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje te
razpisne dokumentacije in bo ponudil najvišjo najemnino.
Izbira ponudnika in morebitna dodatna pogajanja
Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva ponudnika
(ali več) izpolnjevala vse pogoje in ponudila enako visoko
najemnino.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli posledic zase ne izbere nobenega ponudnika.
Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdelave ponudbe in v primeru neizbire ali razveljavitve razpisa
niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine.
O odločitvi najemodajalca glede izbire ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni.
Sklenitev najemne pogodbe
Izbrani ponudnik mora najpozneje v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem najemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa.
Če izbrani ponudnik tega ne stori v navedenem roku,
lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša rok za
sklenitev pogodbe v notarskem zapisu, vendar ne za več
kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v notarskem zapisu niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži njegovo varščino.
Če iz kateregakoli razloga v predvidenem (ali podaljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogodba
v obliki notarskega zapisa z izbranim ponudnikom, se lahko opravijo pogajanja in sklene najemna pogodba s ponudnikom, ki je naslednji po višini ponujene najemnine.
Priloga k razpisni dokumentaciji
1. vzorec najemne pogodbe
2. obrazec ponudbe s specifikacijo obveznih prilog
k ponudbi
Vse priloge iz te razpisne dokumentacije so njen
sestavni del.
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Priloga 1: vzorec najemne pogodbe

UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana, ki jo zastopa
dekan prof. dr. Igor Papič (v nadaljevanju: najemodajalec); matična številka: 1626965000, davčna
številka: SI11015489,
in
_______________________________________________ (nadaljevanju: najemnik)

Skleneta

Pogodbo

o najemu poslovnih prostorov ter parkirnih mest,
ki predstavlja del stvarnega premoženja
Univerze v Ljubljani, Fakultete na elektrotehniko
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
 da je najemodajalec lastnik stvarnega premoženja: k.o. Gradišče II, parc. št. *416, ID znak 2679416/0-1, parc. št. 128/10, ID znak 2679-128/10-0,Tržaška cesta 25, Ljubljana, ID stavbe 2679-1050,
 da ima najemodajalec del stvarnega premoženja, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik,
 da ima najemodajalec interes, da prostore odda v najem najemniku, ki se ukvarja z raziskovalno in
razvojno dejavnostjo s področja elektrotehnike,
 da je najemnik pred sklenitvijo te pogodbe na račun najemodajalca vplačal varščino v višini dveh
mesečnih najemnin za resnost ponudbe ter za pravilno in pravočasno izpolnitev vseh pogodbenih
obveznosti.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se ta pogodba sklene v obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa, pri čemer je obema pogodbenima strankama znano, kakšne posledice ima sklenjen notarski zapis
za pogodbeni stranki. V skladu s 4. členom Zakona o notariatu najemnik soglaša, da so neposredno
izvršljive vse njegove denarne obveznosti do najemodajalca (plačilo najemnine, stroškov, zamudnih
obresti, pogodbene kazni, odškodnine za povzročeno škodo) ter nedenarna obveznost izpraznitve in
izročitve prostorov v primeru prenehanja najemnega razmerja (ne glede na razlog za prenehanje).
2 . člen
Najemodajalec in najemnik se sporazumeta, da najemodajalec odda, najemnik pa prevzame v najem
naslednje stvarno premoženje:
2.1. Poslovne prostore za namen izvajanja raziskovalne in razvojne dejavnosti v stavbi na Tržaški cesti
25, Ljubljana, parcela št. *416/0, k.o. 2679 Gradišče II, ID znak stavbe 2679-1050, v skupnem obsegu
249,55 m², kot sledi:
Oznaka prostora
+AN409
+AN410
+AN411

Površina v m2
83,70
83,00
82,85

SKUPAJ

249,55
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Razpored poslovnih prostorov je razviden iz priložene skice:

Predmetni prostori predstavljajo 1,452 % od skupne površine celotne stavbe fakultete, ki je 17.182,50 m2.
Poslovni prostori niso opremljeni. Vse prilagoditve prostorov gredo v breme najemnika, pri čemer se
stroški prilagoditev ne poračunavajo z najemnino.
Primopredaja prostorov bo izvedena s sklenitvijo te pogodbe. Ob primopredaji bo sestavljen zapisnik o
stanju prostorov, ki se predajajo.
2.2. ______ parkirnih mest na zunanjem, nepokritem parkirišču fakultete, parcela št. 128/1, k.o. 2679
Gradišče II.
3. člen
Najemniku se omogoči souporaba avle, dvigala in skupnih hodnikov ter stopnišča za dostop do poslovnih
prostorov najemnika ter souporaba skupnih toaletnih prostorov AN402A in AN402B v 4. nadstropju.
4. člen
Obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov ter obveznosti iz najemnine se obračunavajo od
primopredaje prostorov dalje.
Mesečne obveznosti najemnika do najemodajalca znašajo in se obračunajo na naslednji način:
4.1. Mesečna najemnina za stvarno premoženje (poslovne prostore, parkirišča in souporabo prostorov iz 2.
člena te pogodbe) znaša: ___________ EUR + DDV, in se plačuje na osnovi izdanega računa
najemodajalca na podlagi določil Zakona o DDV, do 15. dne v mesecu za vsak tekoči mesec. V ceni
najema poslovnih prostorov je zajeto osnovno čiščenje in osnovno tekoče vzdrževanje. Generalna
čiščenja in večja popravila na zahtevo najemnika, se zaračunajo posebej.
4.2. Obratovalni stroški se plačujejo po dejanskem obračunu na podlagi računov dobaviteljev do 30. v
mesecu za pretekli mesec.
Najemnik in najemodajalec sta podala skupno Izjavo o obračunavanju DDV od najemnine po 45. členu
Zakona o DDV. Izjava o obračunavanju DDV je priloga k tej pogodbi.
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Najemnina za stvarno premoženje zapade v plačilo vsakega 15. dne v mesecu za tekoči mesec.
V primeru zamude s plačilom najemnine ali stroškov se zaveže najemnik plačati najemodajalcu poleg
glavnice tudi zakonske zamudne obresti od prvega dne zamude dalje do plačila.
5. člen
Najemnik plačuje obratovalne stroške električne energije, ogrevanja, varovanja, vode in kanalščine,
odvoza smeti, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma davka na nepremičnine in servis
dvigala mesečno, na podlagi računa najemodajalca, v sorazmernem deležu za površino 249,55 m², ki jo
ima v najemu in predstavlja 1,452 % od skupne površine stavbe.
Najemnik plačuje stroške pluženja in odvoza snega v sorazmernem deležu s številom najetih parkirnih
mest.
Najemnik sam sklene pogodbo za informacijsko-telekomunikacijske storitve pri izbranem ponudniku in
stroške plačuje direktno in neodvisno od najemodajalca.
Cene obratovalnih stroškov so odvisne od cen posameznih dobaviteljev.
6. člen
Najemnik lahko izključno s predhodnim soglasjem najemodajalca dodatno spreminja prostore, ki so
predmet najema, ob pooblaščenem nadzoru najemodajalca. Morebitna nova vgrajena oprema ne postane
last najemodajalca in jo je najemnik v primeru prenehanja te pogodbe dolžan na svoje stroške odstraniti.
Najemnik mora v primeru prenehanja te pogodbe na svoje stroške odstraniti tudi vse premične stvari,
katerih lastnik je.
Najemnik v dogovoru z najemodajalcem poskrbi za ureditev ustreznih označb in usmerjevalnih tabel na
objektu.
7. člen
Najemnik se zavezuje, da bo:
 poslovne prostore uporabljal kot dober gospodar;
 da bo uporabljal samo njemu dodeljena parkirna mesta;
 da bo vse poslovne obiske predhodno najavil na recepciji najemodajalca;
 spoštoval hišni in požarni red fakultete in pravila, ki veljajo na parkirišču;
 plačeval vse obveznosti do najemodajalca in drugih dobaviteljev obratovalnih storitev v dogovorjenih
rokih,
 uporabljal najete prostore izključno za izvajanje raziskovalne in razvojne poslovne dejavnosti, ter
druge aktivnosti, ki jih dovoli najemodajalec
 omogočil na podlagi predhodnega poziva najemodajalca, najemodajalcu ali varnostni službi
najemodajalca vstop v poslovne prostore.
Najemnik se zavezuje, da ne bo:
- izvajal gradbenih in obrtniških del (prenove) v najetih prostorih brez predhodnega soglasja
najemodajalca,
- oddal poslovnih prostorov in parkirišč v podnajem brez predhodnega soglasja najemodajalca.
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8. člen

Najemnik se obvezuje, da bo v primeru poškodovanja prostorov in opreme najemodajalcu plačal
odškodnino v višini povzročene škode na osnovi izstavljenega računa. Če se pogodbeni stranki ne moreta
zediniti o višini škode, jo določi izvedenec ustrezne stroke na stroške najemnika.
9. člen
Najemodajalec ima zavarovan objekt z osnovno zavarovalno polico; najemnik mora po svoji poslovni
presoji urediti zavarovanje svoje dejavnosti.
10. člen
Najemna pogodba se sklene za določen čas petih let od __________ do ____________, z veljavnostjo od
dneva podpisa pogodbe dalje in z možnostjo podaljšanja za določen čas. Pogodbeni stranki se ob
morebitnem podaljšanju pogodbe dogovorita o višini najemnine, ki pa ne more biti manjša od višine
najemnine iz te pogodbe, usklajene s kumulativno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju
trajanja te pogodbe.
V primeru, da pogodba ne bo sporazumno podaljšana, se mora najemnik izseliti iz prostorov najkasneje
zadnji dan trajanja najemnega razmerja.
11. člen
Pogodbeni stranki se lahko kadarkoli sporazumno dogovorita za prenehanje najema.
12. člen
Najemodajalec lahko ob vsakem času in brez odpovednega roka odstopi od najemne pogodbe in zahteva
izpraznitev poslovnih prostorov, če najemnik krši določila te pogodbe. Odstopna izjava mora biti pisna in
odposlana s priporočeno pošiljko s povratnico. V primeru podaje odstopne izjave se mora najemnik
izseliti iz poslovnih prostorov v roku 45 dni po pravilih iz naslednjega člena. Ta rok začne teči naslednji
dan od prejema odstopne izjave.
Najemnik lahko s trimesečnim odpovednim rokom odstopi od najemne pogodbe zaradi:
- nezmožnost uporabe poslovnih prostorov zaradi opustitve obveznosti najemodajalca iz te
pogodbe.
Najemnik lahko brez odpovednega roka odstopi od najemne pogodbe zaradi nezmožnosti uporabe
poslovnih prostorov zaradi naravnih nesreč.
13. člen
Predaja poslovnih prostorov se izvede ob prevzemu ter ob izteku pogodbenega časa, v primeru
sporazumnega prenehanja pogodbe oziroma odstopa od pogodbe.
Pri predaji poslovnih prostorov pogodbeni stranki skupaj ugotovita dejansko stanje, ter pregled zabeležita
v zapisnik.
Ob prenehanju najema najemnik vzpostavi najete prostore in opremo v stanje pred prevzemom, kar je
razvidno iz prevzemnega zapisnika, upoštevajoč normalno rabo opreme, ki je last najemodajalca.
Ob izselitvi iz poslovnega prostora mora najemnik odstraniti vso opremo, ki jo je vgradil, razen če se
stranki ne dogovorita drugače, in sicer, da mu najemodajalec povrne neamortizirani del vgrajene opreme
in vlaganj v poslovni prostor, ki jih je najemnik opravil v soglasju z najemodajalcem, v kolikor bodo
vlaganja predstavljala nadaljnjo korist najemodajalcu.
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V kolikor najemnik ne vzpostavi prvotnega stanja v roku 45 (petinštirideset) dni od vročitve odstopne
izjave oziroma najkasneje do izteka pogodbenega časa, lahko prvotno stanje vzpostavi najemodajalec na
stroške najemnika.
Do izpraznitve in predaje prostorov najemodajalcu mora najemnik plačevati vse stroške in najemnino iz
te pogodbe.
Če najemodajalec odstopi od najemne pogodbe iz razlogov na strani najemnika, najemodajalec obdrži
celotno varščino kot pogodbeno kazen. V vseh drugih primerih se varščina poračuna z morebitnimi
neporavnanimi obveznostmi najemnika do najemodajalca, ki so nastale do izročitve prostorov oziroma
vzpostavitve prvotnega stanja v prostorih. Varščina oziroma njen preostali del se neobrestovan vrne
najemniku v 15 (petnajstih) dneh po vrnitvi prostorov oziroma po vzpostavitvi prvotnega stanja.
14. člen
V kolikor pride v času veljavnega pogodbenega odnosa do spremembe enega ali drugega pravnega
nosilca pogodbe, se nespremenjena pogodba z aneksom prenese na pravnega naslednika najemodajalca ali
pravnega naslednika najemnika.
15. člen
V primeru, da je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla
ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
16. člen
Pogodbenika bosta vse spore reševala sporazumno. V primeru, da se stranki ne bosta mogli sporazumno
dogovoriti glede nastalega spora, se spor rešuje pred sodiščem, pri čemer stranki določita kot stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen
Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda. Pogodba se
lahko dopolnjuje z aneksi k osnovni pogodbi, ki morajo biti sklenjeni v pisni obliki.
V Ljubljani, _____________
Najemodajalec:
UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25, Ljubljana
Dekan: prof. dr. Igor Papič

V/Na __________, _____________
Najemnik :
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Priloga 2: obrazec ponudbe s specifikacijo obveznih prilog k ponudbi

PONUDBA

za oddajo v najem dela stvarnega premoženja
na naslovu Tržaška cesta 25 v Ljubljani
1. Podajamo ponudbo za najem dela stvarnega premoženja, ki se nahaja na v k.o. Gradišče II,
parc. št. *416, ID znak 2679-416/0-1, parc. št. 128/10, ID znak 2679-128/10-0,Tržaška cesta 25,
Ljubljana, ID stavbe 2679-1050, in sicer:


poslovne prostore z oznako AN409, AN410 in AN411, v skupni izmeri 249,55 m², ki se
nahajajo v 4. nadstropju, ID stavbe 2679-1050 (stavba A), na Tržaški cesti 25, Ljubljana,
ki stoji na parcelah št. 128/10 in 416.S, obe k.o. 2679 Gradišče II.



_______(vpišite število) parkirnih mest, na zunanjem nepokritem parkirišču fakultete,
parc. št. 128/10, ID znak 2679-128/10-0,Tržaška cesta 25, Ljubljana.

2. Podatki o ponudniku
Naziv: ……………..………………………………………………………………………………
Zakoniti zastopnik: ………………………………………………………………………………
Davčna številka: ………………………………………………………………………………….
Matična številka: …………………… ……………………………….........................................
Naslov: ……………………………………………………………………..................................
Telefon/ GSM: …………………………… Fax: ……..…………………………………………
Elektronska pošta:………………………………………………………………………………..
Kontaktna oseba: …………………………………………………………………………………
TRR za vračilo varščine: …………………………………………………………………………
3. Ponujena najemnina za poslovni prostor znaša: ________ EUR za m2 mesečno (brez
DDV).
4. Ponujena najemnina za eno parkirno mesto ________ EUR mesečno (brez DDV).
5. Ponudba je veljavna do vključno: ___________.
6. Izjavljamo, da v celoti sprejemamo vse pogoje iz razpisne dokumentacije in se strinjamo
z vsebino vzorca najemne pogodbe.
Kraj in datum:_____________

Odgovorna oseba ponudnika:
______________________
(žig in podpis)
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OBVEZNE PRILOGE K PONUDBI:
izpis iz poslovnega/sodnega registra
dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če je obvezno)
potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika
dokazilo o plačilu varščine v znesku __________ EUR na TRR najemodajalca
izjava, da bo ponudnik v prostorih izvajal raziskovalno dejavnost s področja
elektrotehnike v povezavi z dejavnostjo fakultete,
 vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumentacije, parafiran in žigosan na vsaki strani
posebej.







Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 221-11/2002/18

Ob-3215/14

V register političnih strank se pri politični stranki
Listi za skupno Občino Miklavž na D. P., s skrajšanim
imenom Lista za Miklavž, s kratico imena LM in s sedežem v Miklavžu na Dravskem polju, Cesta v Rogozo
4 ter z matično številko: 1029819000, vpiše sprememba
statuta in sprememba znaka stranke. Znak stranke sta
črki LM, kateri se pišeta v modri barvi z veliko odebeljeno tiskano pisavo.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2014-3

Ob-1523/14

Pravila Sindikata delavcev družbe Riko Hiše
PERGAM, s sedežem Lepovče 23, Ribnica, se dne
27. 1. 2014 vpiše v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Ribnica, pod zap. št. 35.
Št. 101-4/2014-3

Ob-2782/14

Upravna enota Žalec sprejme v hrambo Statut
Sindikata delavcev Pošte Slovenije, s sedežem na
naslovu Griže 66, 3302 Griže, vpisan v evidenco pod
zap. št. 93, dne 6. 6. 2014, z nazivom: Statut Sindikata
delavcev Pošte Slovenije.
Št. 101-39/2014-10

Ob-3167/14

Statut Sindikata družbe Fragmat d.o.o, Neodvisnost – KNSS, Ob železnici 18, Ljubljana, ki je
v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Moste Polje, na podlagi odločbe številka 028-02/97-IMP, z dne
21. 3. 1997, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 110, se z dnem 5. 8. 2014 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova

Oklici dedičem
D 84/2014

N 16/2011

Os-3096/14

Okrajno sodišče v Radovljici oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, treh notarsko overjenih izjav: Jožefe Vardjan, Nazorjeva ulica 7,
Črnomelj, Alenke Šuštar, Mikuževa ulica 1, Ljubljana in
Jonete Dakskobler, Vrhovci cesta XIX/18, Ljubljana, ki
nadomeščajo kupoprodajno pogodbo, sklenjeno med
Planum investicijski razvojni center TOZD Inženiring
Radovljica kot prodajalcem in Zdravstvenim domom Vrhnika kot kupcem, za posamezni del ID 2200-584-18,
stanovanje na naslovu Letoviška ulica 8, Bohinjska Bistrica), pri nepremičnini ID: 2200-584-18.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Zdravstvenega doma Vrhnika, Cesta 6. maja 11, Vrhnika.
Sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da
v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 7. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih in
skrbnikih
VL 207742/2013

Os-3171/14

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika:
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Dejan
Turk, Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, po odv. Lipovec
Branko odvetnik, Bleiweisova cesta 030, Kranj, proti
dolžnici Slavki Erjavec, Kunaverjeva ulica 15, Ljubljana
– dostava, ki jo zastopa zak. zast. Tomo Machtig, Trdinova 8, Ljubljana dostava, zaradi izterjave 840,42 EUR,
sklenilo:
dolžnici Slavki Erjavec, Kunaverjeva ulica 15, Ljub
ljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tomo
Machtig, Trdinova 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2014

Os-3062/14

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Frančiški Kodrič, roj. 6. 10. 1923,
državljanki RS, samski, umrli 9. 12. 2013, nazadnje stanujoči Tominčeva cesta 41, Kranj.
Zapustnica je s svojim premoženjem oporočno razpolagala, ob smrti pa je bila samska in ni imela otrok.
Starši so umrli pred njo, imela pa je brata Janeza Kodriča, ki je umrl leta 1928, samski, brez potomcev, in
sestro Marijo Kodrič, ki je umrla leta 1945, prav tako
samska, brez potomcev. Sodišče ne razpolaga s podatki o zakonitih dedičih, da bi jih lahko pozvalo na izjavo
v zvezi z oporoko.
Zato sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 7. 2014
D 156/2013

Os-3027/14

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Ireni Renier
v zapuščinski zadevi po dne 7. 5. 2013 umrli Marjanci
Zajelšnik, hči Iva, roj. Cvitkovič, roj. 27. 6. 1958, nazadnje stanujoči Cesta 4. julija 52, p. Krško, izven naroka
dne 3. 7. 2014, podaje oklic:
Zakoniti dediči po pokojni Marjanci Zajelšnik, hči
Iva, roj. Cvitkovič, roj. 27. 6. 1958, nazadnje stanujoči
Cesta 4. julija 52, p. Krško, katerih podatkov sodišče
nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica
na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem
listu Republike Slovenije, priglasijo svoje pravice do
zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 7. 2014
II D 375/2014

Os-3039/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Habula (Ivanu) Tomu, sinu Ivana,
rojenem dne 16. 12. 1941, umrlem dne 27. 12. 1991,
nazadnje stanujočim na naslovu Čakovečka 4, Orehovica, Republika Hrvaška.
Zakoniti dediči I. dednega reda so se dedovanju
odpovedali, sodišče pa nima podatkov o drugih sorodnikih zapustnika.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Habula Ivanu Tomu poziva, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega. Po
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preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2014

Oklici pogrešanih
N 12/2014

Os-3030/14

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi nepravdni postopek pod opr. št. N 12/2014 po predlogu predlagatelja
Milana Šproharja, Ostrožno Brdo 57, Prem, za razglasitev pogrešanih: 1. Antona Štrajharja, roj. 30. 5. 1885, nazadnje stanujočega Ostrožno Brdo 57, sedaj neznanega
bivališča, in 2. Ivano Štrajhar, roj. 27. 8. 1908 v Ostrožnem Brdu 60, nazadnje stanujočo Ostrožno Brdo 57,
sedaj neznanega bivališča, ki ju zastopa skrbnica za
poseben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska
Bistrica, za mrtva.
Po navedbah predlagatelja predstavlja zadnje poročilo o pogrešanih Antonu Štrajharju, roj. 30. 5. 1885
in Ivani Štrajhar, roj. 27. 8. 1908, podatek o vknjižbi
služnostne pravice stanovanja pri parc. št. *48/2, k.o.
2519 – Ostrožno Brdo in sicer služnostne pravice stanovanja v hiši št. 57 na Ostrožnem Brdu na podlagi prisojila
z dne 29. 1. 1909, A 168/8/6, v korist Antona Štrajharja in
služnostne pravice stanovanja v hiši št. 6 na Ostrožnem
Brdu, na podlagi prisojila z dne 15. 5. 1917, A 116/15-17,
v korist mladoletne Ivane Štrajhar iz Ostrožnega Brda
60. Od njunega rojstva je minilo že več kot 70 let, od
pogrešanega Antona Štrajharja pa že od leta 1909 od
pogrešane Ivane Štrajhar pa že od leta 1917 ni bilo nobenega poročila in je verjetno, da nista več živa, vendar
listinskega dokaza o njuni smrti ni.
V skladu s 85. členom Zakon o nepravdnem postopku pozivamo pogrešana Antona Štrajharja, roj.
30. 5. 1885 in Ivano Štrajhar, roj. 27. 8. 1908, naj se
oglasita. Prav tako pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešanima Antonu Štrajharju, roj. 30. 5. 1885 in
Ivani Štrajhar, roj. 27. 8. 1908 in njunem življenju, da
v roku 3 mesecev od objave oklica, to sporočijo sodišču
ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B,
6250 Ilirska Bistrica, ker bo sicer sodišče po izteku navedenega roka pogrešana razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 9. 7. 2014
N 15/2014

Os-3053/14

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi nepravdni postopek pod opr. št. N 15/2014 po predlogu predlagateljice Lidije Vlaše, Novokračine 24, Jelšane, za razglasitev
pogrešanih: 1. Ivana Bratoviča, roj. 12. 7. 1880, nazadnje stanujočega Šapjane 3, sedaj neznanega bivališča,
in 2. Marije Bratovič, roj. 21. 4. 1886, nazadnje stanujoče Šapjane 3, sedaj neznanega bivališča, ki ju zastopa
skrbnica za poseben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30 B,
6250 Ilirska Bistrica, za mrtva.
Po navedbah predlagateljice predstavlja zadnje poročilo o pogrešanima Ivanu Bratoviču, roj. 12. 7. 1880
in Mariji Bratovič, roj. 21. 4. 1886, splošno pooblastilo
navedenih iz leta 1934 dano Antonu Bratoviču iz Rupe
18. Od njunega rojstva je minilo že več kot 70 let, od
pogrešanih Ivana Bratoviča, roj. 12. 7. 1880 in Marije
Bratovič, roj. 21. 4. 1886, pa že od leta 1934 ni bilo no-
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benega poročila in je verjetno, da nista več živa, vendar
listinskega dokaza o njuni smrti ni.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešana Ivana Bratoviča, roj. 12. 7.
1880 in Marijo Bratovič, roj. 21. 4. 1886, naj se oglasita.
Prav tako pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanima Ivanu Bratoviču, roj. 12. 7. 1880 in Mariji Bratovič,
roj. 21. 4. 1886 in njunem življenju, da v roku 3 mesecev
od objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbnici za
poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska
Bistrica, ker bo sicer sodišče po izteku navedenega roka
pogrešana razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 14. 7. 2014
N 22/2013

Os-2985/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani
Peric, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka: Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
RS, oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca:
Mihaela Cupin, pok. Andreja, neznanega bivališča, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz
Portoroža, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega
udeleženca za mrtvega, izven naroka za glavno obravnavo, dne 2. 7. 2014, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega
nasprotnega udeleženca Mihaela Cupina, pok. Andreja,
neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi sodišču, vse,
ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, pa se poziva,
da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 7. 2014
N 31/2013

Os-3074/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani
Peric, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka: Evald
Novak, Gabrovica 11, Črni Kal, ki ga zastopa pooblaščenka Ana Bošković iz Ankarana, zoper nasprotnega
udeleženca: Anton Vodopivec pok. Antona, iz Ospa,
neznanega datuma in kraja rojstva ter neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Nika
Starešinič iz Portoroža, zaradi razglasitve pogrešanega
nasprotnega udeleženca za mrtvega, na naroku z dne
1. 7. 2014 sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona Vodopivca, pok. Antona,
iz Ospa, neznanega datuma in kraja rojstva ter neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi sodišču in tudi
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti se poziva,
da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 7. 2014
N 51/2013

Os-3076/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani
Peric, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka: Agrarna skupnost Rožar, Rižana 17, Dekani, ki jo zastopa Igor
Kocjančič, odvetnik v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca: Ivan Oblak, pok. Antona, iz Rožarja, neznanega
datuma in kraja rojstva ter neznanega bivališča, ki ga
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zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz
Portoroža, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega
udeleženca za mrtvega, na naroku z dne 1. julija 2014
sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega
nasprotnega udeleženca Ivana Oblaka, pok. Antona, iz
Rožarja, neznanega datuma in kraja rojstva ter neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi sodišču in tudi
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti se poziva,
da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 7. 2014
N 25/2013

Os-3089/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani
Peric, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka: Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
RS, oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca:
Anton Cupin, pok. Ivana, neznanega datuma in kraja
rojstva ter neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica
za poseben primer Nika Starešinič iz Portoroža, zaradi
razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za
mrtvega, izven naroka za glavno obravnavo, dne 10. julija 2014 sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega
nasprotnega udeleženca Antona Cupina, pok. Ivana,
neznanega datuma in kraja rojstva ter neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi sodišču in tudi
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti se poziva,
da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2014
N 205/2011

Os-3120/14

Okrajno sodišče v Ljubljani vodi pod opr. št.
N 205/2011 na predlog predlagateljice Betka Zakirova,

Glavarjeva 14, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca: Dimitar Zakirov, roj. 21. 3. 1957, nazadnje stanujoč
Rusjanov trg 5, Ljubljana, nepravdni postopek zaradi
razglasitve pogrešanca za mrtvega.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je
nasprotni udeleženec Dimitar Zakirov rodil 21. 3. 1957.
Po rodu izhaja iz Makedonije. Leta 2006 je živel v Ljub
ljani na naslovu Rusjanov trg 5. Ima hčerki Betko Zakirovo in Ljubko Zakirovo ter svakinjo Stojno Zekirovo.
Do septembra 2003 je bil poročen z Nevenko Zakirovo.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je pogrešan
od začetka leta 2006, četudi je bila glede njega s strani
oblasti in svojcev opravljena iskalna akcija.
Sodišče poziva pogrešanega Dimitarja Zakirovega,
da se oglasi sodišču, vse, ki kaj vedo o življenju in smrti
pogrešanega Dimitarja Zakirovega, pa da to sporočijo
sodišču v treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2014
N 4/2014

Os-2986/14

Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek predlagatelja Jeronim Zadel, Jurišče 3, Pivka, ki
ga zastopa Katja Širca, odvetnica v Postojni, zoper nasprotnega udeleženca Božidarja Zadel, Jurišče 3, Pivka,
zaradi dokazovanja smrti nasprotnega udeleženca.
O pogrešanemu Božidarju Zadelu, sina Jeronima
Zadela in Angele, roj. Žužek, je znano, da je bil rojen
21. 12. 1950 in naj bi bil leta 1978 pokopan na pokopališču »na Jurščah«. Po podatkih Župnije Trnje je Božidar
Zadel preminul v nesreči na morju, najverjetneje leta
1977, kot mornar.
Sodišče poziva Božidarja Zadela, rojenega 21. 12.
1950, nazadnje stanujočega na naslovu Jurišče 3, Pivka, da se oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti Božidarja Zadela, da to sporočijo sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče izdalo odločbo, s katero bo potrdilo
smrt nasprotnega udeleženca.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 6. 2014
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Drugo preklicujejo

Arh Katarina, Kamna Gorica 105, Kamna Gorica,
zavarovalno polico, št. 50001100877, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gno-334132

Agnič Božo, Brezina 58, Brežice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007176001, izdajatelj Cetis
d.d. gnn-334133

Črešnik Darko, Šentjanž 168, Šentjanž pri Dravogradu, zavarovalno polico, št. 50500073773, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng-334140

Danilo Medved s.p., Cirkovce 75A, Cirkovce, potrdilo za voznika Halida Burzić, veljavno od 18. 3. 2014 do
24. 12. 2014, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica
Slovenije, št. 010688/SŠD52-2-1353/2014, izdano leta
2014. gnt-334152

Horvat Kristina, Breg 9C, Loka pri Zidanem Mostu,
zavarovalno polico, št. 50500024031, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnp-334156
Hozjan Sapač Slavica, Brezovci 24, Puconci, zavarovalno polico, št. 11.022.622 (z dne 1. 6. 2006), izdala
zavarovalnica GRAWE d.d. gnm-334159
Kobal Sebastjan, Dolenjska cesta 16, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 70000024345, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica. gns-334153
Markovič Milena, Poljane 146, Poljane nad Škofjo
Loko, zavarovalno polico, št. 50500073833, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnp-334131
Rupnik Dušan, Spodnje Izlake 2, Izlake, zavarovalno polico, št. 70000012447, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnn-334158
Špan Matjaž, Topniška 43, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 50500001995, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnx-334148
Zabukovec Igor, Cesta v Šmartno 23, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 70000006754, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnd-334143
Zabukovec Igor, Cesta v Šmartno 23, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500127661, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnc-334144

Spričevala preklicujejo
Bajda Zala, Koseskega ulica 3A, Ljubljana, spričevalo 6. razreda Konservatorija za glasbo in balet, Ljub
ljana, izdano leta 2013. gnw-334149
Irgolič Gregor, Mahovci 3, Apače, indeks, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, leto izdaje
2012. gnz-334146
Mencinger Marko, Žirovnica 21, Žirovnica, indeks,
izdala Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2007. gnf-334141
Thalen Bizjak Nina, Ukmarjeva 18, Portorož – Portorose, diplomo Fakultete za management, Koper, UP,
izdana leta 2009, na priimek Bizjak. gnh-334139

Habulin Bojan, Polje, Cesta X/009, Ljubljana - Polje, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za odgovorno osebo, izdajatelj Ministrstvo za promet, izdano leta 1997. gnb-334145
Jeton Sylaj, Delakova ulica 47, Ljubljana, potrdilo
o nacionalni poklicni kvalifikaciji, izdajatelj Center za
poslovno usposabljanje. gnq-334130
Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11A, Trbovlje, licenco, številka 0003728/00609/807/001, za tovorno vozilo, registrska številka LJ 15-8RK. gnu-334151
Matančić Marina, Sveti Sebastijan 11, Buje, študentsko izkaznico, št. 18111664, izdala Filozofska fakulteta. gne-334142
Mršol Tamara, Polanškova ulica 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01006117, izdala Pedagoška fakulteta. gnl-334135
Pekolj Matjaž, Občine 5, Dobrnič, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024846010, izdajatelj Cetis
d.d. gnq-334134
Podgoršek Špela, Skaručna 12, Vodice, študentsko
izkaznico, št. 27112028, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko, Ljubljana. gno-334157
Pollanen Tuuli Irina, Trebinjska 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18123389, izdala Filozofska fakulteta. gnj-334137
Rajšić, d.o.o., Štrekljeva ulica 24, Maribor, dovolilnico, št. 0002984, za državo Makedonijo, oznaka države 807, in licenco, št. GE006677/05544, za vozilo 001,
reg. št. MB FU 862. gnv-334150
Rogelj Anja, Stanežiči 40D, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 01008392, izdala Pedagoška fakulteta,
Ljubljana. gnq-334155
Ropotar David, Ulica Dušana Finžgarja 5, Celje,
študentsko izkaznico, št. 23110148, izdala Fakulteta za
strojništvo. gnk-334136
Rudolf Haložan s.p., Oplotniška cesta 8, Slovenske Konjice, licenco – osnovno, št. 011535, in licenci, št. 011535/001, reg. št. CE E2-44S, in licenco
št. 011535/002, reg. št. CE CJ-008, za vozilo volvo.
gnl-334160
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Samokec transporti d.o.o., Dolnji Zemon 93C, Ilirska Bistrica, licenco, številka GE005749/05087/001, za
tovorno vozilo – vlačilec, registrska številka KP MR-451.
gny-334147
Zajc Jan, Homec, VII. – del 17, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 18120376, izdala Filozofska fakulteta.
gni-334138
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