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Javni razpisi
Št. 8021-92/2018-31

Ob-3332/18

Št. 8022-3/2018-16

Ob-3336/18

Sprememba

Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja
spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki
Sloveniji – BP2, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 29/18 z dne 26. 4. 2018 (Ob-2103/18), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 46/18
z dne 6. 7. 2018 (Ob-2511/18), št. 62/18 z dne 21. 9.
2018 (Ob-2870/18) ter št. 70/18 z dne 2. 11. 2018
(Ob-3133/18).
1. Na koncu preambule javnega razpisa se pred
besedico »objavlja« doda sledeče besedilo: »in soglasja
št. 3030-5/2016-215 z dne 27. 11. 2018«.
2. V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil
za projekte na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo ter obmejnih območjih, ki po novem znaša
17.854.946,59 EUR. Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je
sledeča:

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev
– PF1/PF2 2018, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 52/18 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2612/18) in spremembe javnega razpisa, objavljene v Uradnem listu RS,
št. 54/18 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18):
I. Spremeni se besedilo poglavja 3.3 javnega razpisa, ki se po novem glasi: »Roki za oddajo vlog so: 3. 9.
2018, 1. 10. 2018, 5. 11. 2018, 3. 12. 2018, 4. 2. 2019
in 4. 3. 2019.«
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Problemsko območje
Maribor s širšo okolico
Pokolpje
Hrastnik, Radeče, Trbovlje
Pomurje
Obmejna problemska območja, ki
niso vključena v problemska območja
navedena v prejšnjih vrsticah tabele
v tej točki

Višina posojil
v EUR
5.772.027,50
2.160.000,00
3.240.000,00
1.396.368,25

5.286.550,84

3. V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po
novem glasi:
»1. Roki za oddajo prijav so: 31. 5. 2018, 31. 8.
2018, 31. 10. 2018 ter za vsa območja, razen za problemsko območje Pomurja pa še 30. 11. 2018 ter 25. 1.
2019.«
4. Sklad objavlja, da se javni razpis v delu problemskega območja Pomurja zaradi porabe sredstev zapre.
Vloge, ki bodo prispele na prijavni rok za 30. 11. 2018
ali 25. 1. 2019 za sredstva iz postavk za problemsko
območje Pomurja, bodo zaradi porabe sredstev zavržene, za ostala območja pa so sredstva še na razpolago.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 6316-11/2018-7

Ob-3335/18

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na
podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnost (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) v zvezi
s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnost
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in
21/18-ZNOrg) objavlja
popravek
Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim
raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+
V Javnem razpisu za izbor mentorjev novim mladim
raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/18 z dne 9. 11.
2018, se v 4. točki z naslovom »Pogoji«, prvi stavek
drugega odstavka dopolni tako, da se na novo glasi:
»Pogoji za izbor kandidata za mentorja se preverjajo po stanju na dan zaključka javnega razpisa, in
sicer pogoje iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka
se preverja na podlagi podatkov sistema Sicris, razen
citatov kandidatov za mentorje s področja družboslovja
in humanistike, ki manjkajoče citate navedejo v prijavnem obrazcu oziroma kot priponko priložijo prijavnemu
obrazcu, ostali pogoji pa se preverjajo na podlagi podatkov iz evidenc ARRS«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Ob-3343/18

Javni razpis
za sofinanciranje nagrad na področju urejanja
prostora in graditve objektov v letu 2019
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik
proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje, da
oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno
na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list
RS, št. 80/16 in 71/17), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list
RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819) in
12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je
sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni
v Sloveniji, ki so namenjene projektantom, prostorskim
načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve
objektov na območju Republike Slovenije.
4. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati:
– k uveljavljanju načel urejanja prostora, izhajajoč
iz Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2);
– k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
– k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe;
– h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja
prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;
– k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti
o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
– h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke
pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in
prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro
prejemnikov sredstev
5.1. Prejemniki sredstev
Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice in javni skladi.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih
oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje nagradnega fonda. Sofinancirani delež sredstev, namenjen nagradnemu fondu, je določen v točki 9.
tega razpisa.
5.3. Formalno uvedene nagrade
Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz točke 5.1., morajo biti formalno uvedene v Republiki Sloveniji. Nagrada je lahko formalno uvedena s splošnim pravnim aktom ali z aktom o ustanovitvi nagrade.
Ta ne sme biti uvedena manj kot dva meseca od dneva
objave razpisa. Podelitev nagrade mora potekati na območju Republike Slovenije.
5.4. Rok za podelitev nagrad
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da
morajo biti nagrade fizično podeljene v letu 2019.

5.5. Vrsta nagrad
Nagrade so lahko denarne ali/in nedenarne, na področjih iz 3. točke razpisa.
5.6. Prejemniki nagrad
Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko
pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci in drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji
in lokalne skupnosti.
5.7. Vrste izjemnih dosežkov
Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni, so: objekti,
drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve
objektov).
5.8. Izločitveni pogoj
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 3., 5. in
7. točke tega razpisa, bodo s sklepom zavržene in se ne
bodo ocenjevale po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5.9. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbiro prejemnikov sredstev so: 1. reference podeljevalca nagrad, 2. pomen nagrade in 3. mednarodna umestitev nagrade.
Podrobnejša razčlenitev meril za izbiro prejemnikov
sredstev je zapisana v razpisni dokumentaciji (točka IV).
Komisija bo ocenila pravočasno prispelo, pravilno
označeno in popolno vlogo in jo točkovala na podlagi
meril iz tega javnega razpisa. Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 80 točk, niso upravičene do
sofinanciranja.
6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: okvirno 25.000,00 EUR.
7. Rok za prejem vloge: rok za prejem vloge na javni razpis je do 14. 12. 2018, do 12. ure. Vloga se šteje za
pravočasno, če jo naročnik, ne glede na vrsto prenosa,
prejme v Glavni pisarni Ministrstva za okolje in prostor
do te ure, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – Glavna pisarna.
8. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 17. 12. 2018, ob
12. uri, na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska
cesta 21, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje. Odpiranje vlog
bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne bo daljši
od 15 dni. Dopolnitev vlog ne bo dopustna v delu, ki se
nanaša na merila za ocenjevanje in vrednotenje vloge.
Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v postavljenem roku ne
bo dopolnil, se zavrže.
9. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Če bo upravičencev do sofinanciranja več kot je
razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do sofinanciranja delež subvencioniranih sredstev znižal v sorazmerno enakem odstotku. Dodelitev
sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja, je možna do 50 % celotne
vrednosti nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni
znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.
Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga
na podlagi ocenitve doseže najmanj 80 točk.
10. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in
podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od
dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru
na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
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podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med
katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku
15 dni od prejema pritožbe.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe.
Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
11. Roki
Rok za prejem vloge na javni razpis: 14. 12. 2018
do 12. ure.
Rok za fizično podelitev nagrad: 31. 12. 2019.
Rok za oddajo končnega poročila: en mesec po
podelitvi nagrade.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega
razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si
v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_
objave/javni_razpisi/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji
dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov:
prostor.mop@gov.si.
Sofinancer bo vse ključne informacije objavil na
svoji spletni strani, pri objavi razpisa in so predmet razpisne dokumentacije.
Vse spremembe razpisne dokumentacije, vključno tiste, ki se nanašajo na informacije iz objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, bodo objavljene na
spletnem naslovu (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/).
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 511-12/2018-1

Ob-3310/18

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
na podlagi 8. in 144. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17;
v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06
– ZDru-1, 112/107, 9/11, 57/ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg)
ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise
– uradno prečiščeno besedilo, št. 4 (št. 6319-2/2013-38
z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017,
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44
z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018,
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne
17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018 in
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018) objavlja
javni razpis
za izplačilo enkratnega finančnega prispevka
k stroškom priprave in prijave projektov
okvirnega programa za raziskave in inovacije EU,
Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018
do 30. 11. 2019)
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
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2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v
nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja
2020 (Horizon 2020 oziroma H2020). Upoštevajo se
razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis,
se nahaja na spodnji povezavi v zavihku z nazivom
H2020: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeT
extSearchKeyword=erc;typeCodes=1;statusCodes=
31094502,31094501,31094503;programCode=H2020;
programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cross
CuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=
openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo RO, ki so na dan oddaje
prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi
agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom,
ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in
s predpisi agencije.
4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina
enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave
in prijave projekta
(1) Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 EUR.
(2) Agencija bo v okviru javnega razpisa za stroške
priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni
prispevek v znesku:
– 2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga
je prijavitelj prijavil kot koordinator v mednarodnem konzorciju (vsaj tri različne raziskovalne organizacije iz vsaj
treh različnih držav EU oziroma pridruženih držav OP)
ali kot koordinator v nacionalnem konzorciju, kadar razpis Evropske komisije predvideva nacionalni konzorcij;
– 1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri
katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča organizacija
v konzorciju, oziroma je prijavil projekt samostojno, kadar razpis Evropske komisije predvideva enega samega
prijavitelja.
(3) Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa je
vezano na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu v okviru finančnega načrta agencije.
5. Obdobje sofinanciranja po tem javnem razpisu: predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa
je od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019 oziroma do porabe
sredstev.
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
(1) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji,
ki po končanem celotnem ocenjevalnem postopku v recenzentski oceni dosežejo vsaj 65 % največjega možnega števila točk. V primeru dvofaznega ocenjevalnega postopka se upošteva zaključena druga faza ocenjevanja.
(2) Do finančnega prispevka so upravičeni tudi prijavitelji projektov Evropskega raziskovalnega sveta (v
nadaljevanju: ERC), ki v prvem krogu ocenjevanja projektov ERC sheme 1 (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant in ERC Synergy
Grant) dosežejo vsaj oceno B oziroma tisti prijavitelji, ki
pri ocenjevanju projektov ERC sheme 2 (ERC Proof of
Concept) dosežejo vsaj dve oceni »Pass«.
(3) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki za prijavo istega projekta na isti razpis Evropske
komisije od agencije še niso prejeli prispevka k stroškom
priprave in prijave projekta.
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(4) Prijavitelj, ki je gospodarska družba, mora izpolnjevati pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže
zgornjega dovoljenega limita »de minimis« za državne
pomoči.
7. Razpisna dokumentacija
Prijava mora obvezno vsebovati:
7.1. Izpolnjeno prijavno vlogo na obrazcu
ARRS-MS-H2020-Prijava/2019.
7.2. Zahtevek za izplačilo (ARRS-MS-H2020–
ZAH/2019: Zahtevek za izplačilo št. ______).
7.3. Kopijo opravljene recenzije (običajno t. i. Evaluation Summary Report – ESR), iz katere je razvidno
število doseženih točk in največje možno število točk
v recenzijskem postopku ter datum odpošiljanja.
7.4. Kopijo spremnega pisma Evropske komisije
k recenziji, ki ga prejme prijavitelj mednarodnega projekta, ter iz katerega je razviden datum odpošiljanja.
7.5. Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis«
(velja za gospodarske družbe).
8. Postopek izbora
(1) Komisijo za odpiranje prijav in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (v nadaljevanju: komisija)
s pisnim sklepom imenuje direktor agencije. V postopku
izbora prijav komisija preveri formalno popolnost prijav
ter izpolnjevanje razpisnih pogojev.
(2) Prijavitelji, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, bodo izbrani za izplačilo
enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave
in prijave projekta po vrstnem redu prispelih popolnih
prijav, do porabe sredstev.
9. Način in oblika prijave ter rok za oddajo prijave
(1) Prijavo je potrebno oddati v tiskani obliki, ki mora
biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO ter žigom RO.
(2) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Stroški priprave in prijave
projektov H2020« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
(3) Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so
izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma,
ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije
k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni
naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za
oddajo prijave.
(4) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu s priloženo obvezno dokumentacijo iz 7. točke tega javnega razpisa ter vsebuje
vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis.
(5) Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se
prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom o postopkih.
(6) Če je prijavitelj oddal prijavo na Javni razpis za
izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom
priprave in prijave projektov okvirnega programa za
raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, Uradni list RS,
št. 75/17 z dne 22. 12. 2017, ki se je zaključil 30. 11.
2018, se ne more z isto prijavo prijaviti na ta javni razpis.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
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11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
pridobijo informacije: javni razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in 3. 12. 2018 na spletni
strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Bojanu Volfu, po tel. 01/400-59-73, vsak delavnik od 9. do
12. ure, ali po e-pošti: bojan.volf@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 430-43/2018
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Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (Uradni list RS,
št. 76/17 in 64/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa župana št. 430-43/2018 objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev
»Noč pred silvestrskim večerom«
in »Silvestrovanje 2018/2019 na prostem«
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prednovoletnih prireditev v Občini
Zagorje ob Savi:
»Noč pred silvestrskim večerom«, 30. decembra
2018 in
»Silvestrovanje 2018/2019 na prostem«, 31. decembra 2018.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko tehnični del
in programski del.
Ponudnik mora ponuditi organizacijsko-tehnični in
programski del ter izvedbo projekta kot celote za obe
prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od
razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le
programski del za katerokoli razpisano prireditev bodo
izločene.
1. Organizacija in izvedba projekta obsega:
– ureditev prireditvenega prostora in ustreznega
ozvočenja za prireditvi »Noč pred silvestrskim večerom«
in »Silvestrovanje 2018/2019 na prostem«, s postavitvijo odra s streho pred gasilskim domom Prostovoljnega
gasilskega društva Zagorje-mesto,
– zagotovitev gostinske ponudbe na prireditvenem
prostoru. Težiti mora k uporabi blaga, ki okolje manj
obremenjuje (npr. povratna embalaža),
– zagotovitev varnostne in redarske službe v skladu
z varnostnim načrtom,
– izvesti vse potrebne varnostne ukrepe v skladu
z varnostnim načrtom (npr. varnostne ograje pred vstopom na prireditven prostor, varnostne ograje pred odrom, varnostne ograje za zaporo cest, varnostne ograje
okoli rondoja, ureditev intervencijske poti za odrom …),
– organizacija zdravstvenega varstva na prireditvah
30. 12. 2018 od 21. do 2.30 (31. 12. 2018) in 31. 12. 2018
od 21. do 3.30 (1. 1. 2019) v skladu z varnostnim načrtom,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred silvestrskim večerom« in »Silvestrovanje 2016/2017 na prostem«, z zagotovitvijo glasbenih izvajalcev iz razpisne dokumentacije,
– čiščenje prireditvenega prostora po vsaki prireditvi,
– zagotovitev ustrezne nadomestne lokacije za Prostovoljno gasilsko društvo Zagorje mesto – prireditveni
prostor onemogoča izhod gasilskih vozil na intervencijo
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(lokacija ne sme biti izven mesta Zagorja, ne sme biti
deljena (različne lokacije), mora biti ustrezno ogrevana
in omogočati mora tudi shranjevanje zaščitne opreme
gasilcev).
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in
priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti obvezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri imele ponudbe, ki
bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih
sredstev, kar pomeni manjši delež sofinanciranja občine,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje
pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji po vsebini in po obsegu
podobnih prireditev.
3. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje in
izvedbe obeh prireditev znaša 70.000,00 EUR z vključenim DDV.
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo
izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji
iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za izvedbo
prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne
energije s priključnimi omaricami,
– oglaševanje prireditev v medijih in drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, v zaprti ovojnici. Na
ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba-Ne odpiraj-Razpis »Noč pred silvestrskim večerom« in »Silvestrovanje 2018/2019 na prostem«, ter ime
in naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do
10. 12. 2018 do 9. ure, v sprejemno pisarno občine
ali pred navedenim datumom poslati na naslov občine.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele
v navedenem roku in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo javno in bo izvedeno 10. 12.
2018 ob 10. uri, v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje
ob Savi in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje
župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 5 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri
prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije
izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča
župan.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne
informacije so zainteresiranim na voljo na spletni strani
Občine Zagorje ob Savi, v času uradnih ur pa v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi.
Kontaktna
oseba:
Nataša
Jerman
Rajh,
tel. 03/56-55-725.
Občina Zagorje ob Savi
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Občina Litija objavlja na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06) in 12. člena Koncesijskega akta za izvedbo
projekta vrtec Najdihojca v Litiji (Uradni list RS, št. 76/17)
javni razpis
za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta
Vrtec Najdihojca v Litiji – ponovitev
1. Naziv koncedenta: Občina Litija, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija.
2. Predmet, narava, obseg, model in območje izvajanja
Predmet javnega razpisa je javno-zasebno partnerstvo po ZJZP – koncesija storitev za izvedbo projekta
Vrtec Najdihojca v Litiji, ki obsega:
– projektiranje (projekt za gradbeno dovoljenje,
projekt za izvedbo) za rušenje obstoječega objekta in
gradnjo novega vrtca Najdihojca v Litiji v skladu z investicijsko dokumentacijo ter idejno zasnovo,
– pridobitev gradbenega dovoljenja za rušenje in
izgradnjo na podlagi dokumentacije iz prejšnje alinee,
– rušenje obstoječega objekta vrtca Najdihojca,
– izgradnja novega vrtca Najdihojca skladno z investicijsko dokumentacijo in idejno zasnovo/projektom,
– tekoče in investicijsko vzdrževanje vrtca,
– energetsko upravljanje vrtca,
– zavarovanje objekta,
– dajanje objekta na uporabo: primarno za izvajanje dejavnosti varstva predšolskih otrok in v preostalem
času za druge dejavnosti v javnem interesu, kot določa
koncesijski akt.
Koncesija se izvaja po modelu DBOT (design, build,
operate, transfer).
Območje izvajanja koncesije obsega zemljišča
parc. št. 109/5, 109/7, 109/9 in 109/13 vse k.o. Litija,
v mestu Litija, na naslovu: Cesta Komandanta Staneta 8.
3. Začetek in trajanje: koncesija se podeljuje za obdobje 1+15 let od podpisa koncesijske pogodbe, predviden začetek od 1. 9. 2019 dalje.
4. Postopek izbire
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona
o javnem zasebnem partnerstvu.
Vloge kandidatov morajo biti v celoti pripravljene
v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse
pogoje za udeležbo pri tem javnem razpisu.
Kot kandidat lahko na javnem razpisu konkurira
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa, in izpolnjuje ostale pogoje iz razpisne dokumentacije. Na javnem razpisu
lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb,
ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za
dejavnost, ki je predmet javnega razpisa.
Kandidati s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot kandidat s sedežem v Republiki
Sloveniji.
Kandidat sme predložiti zgolj eno vlogo, v primeru
skupne vloge pa sme biti ista oseba udeležena le pri eni
vlogi. V primeru, da bo posamezni kandidat nastopal
v več vlogah kot partner ali podizvajalec, se vse takšne
vloge izločijo.
Vloga se bo štela za popolno, če bo pravočasna, če
jo bo predložil kandidat, za katerega ne obstajajo razlogi
za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova vloga ustreza potrebam in zahtevam koncedenta,
določenim v razpisni dokumentaciji s prilogami ter pri
njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.
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Vloga in ostala dokumentacija, ki se nanaša na vlogo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.
O izbiri koncesionarja po zaključenem postopku
vrednotenja vlog odloči občinska uprava na podlagi poročila strokovne komisije, ki jo imenuje koncedent. Za
izbiro koncesionarja občinska uprava izda akt skladno
s 56. členom ZJZP, ki je akt poslovanja koncedenta.
Kandidati bodo o izbiri koncesionarja obveščeni v roku
60 dni po zaključenem postopku vrednotenja vlog.
5. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija z vsemi sestavnimi deli je kandidatom brezplačno na voljo na spletni strani koncedenta www.litija.si.
pod rubriko Uradne objave.
6. Pogoji za kandidate in zahtevana dokazila
Pogoji za sodelovanje, reference in zahtevana dokazila so razvidni iz razpisne dokumentacije, objavljene
na spletni strani Občine Litija.
Koncedent bo iz sodelovanja v postopku izključil
kandidata, če bo ugotovil obstoj razlogov za izključitev,
kakor so navedeni v prvem, drugem in tretjem odstavku
75. člena ZJN-3, ter razlogov za izključitev iz točke b), f)
in h) 75. člena ZJN-3.
Kandidat mora biti vpisan v enega od poklicnih ali
poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri
ima sedež. Če mora imeti gospodarski subjekt določeno
dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko
v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo navesti, za katero dovoljenje oziroma članstvo gre,
in predložiti dokazilo o tem dovoljenju oziroma članstvu.
Kandidat je moral imeti v letih 2017, 2016 in
2015 povprečni čisti letni prihodek najmanj v višini
2.000.000,00 EUR. Če kandidat ni posloval celotno obdobje, se upošteva obdobje od ustanovitve do konca
leta 2017.
Kandidat v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo
vlog, vključno z dnevom oddaje vlog, ni imel blokiranega
nobenega transakcijskega računa.
Kandidat ima zagotovljene vire financiranja najmanj
v višini 2.000.000,00 EUR.
Kandidat je v zadnjih desetih letih pred objavo javnega razpisa uspešno zaključil najmanj eno investicijo
objekta zahtevane gradnje po klasifikaciji CC-SI 112,
113, 121, 122, 126, ki mora vključevati izgradnjo objekta
v velikosti najmanj 1.000 m2 in v skupni vrednosti vsaj
1.500.000 EUR brez DDV po izdelanem projektu za
gradbeno dovoljenje (PGD) in projektu za izvedbo (PZI).
Kandidat mora zagotoviti oziroma imeti na voljo
ustrezne kadre za izvedbo koncesije. Izkazati mora, da
ima na voljo:
– najmanj 1 odgovornega projektanta arhitekture
(ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za projektiranje gradnje, ki je predmet koncesije, ima najmanj 3 leta
delovnih izkušenj in je v zadnjih 10 letih pred rokom za
oddajo ponudb nastopal kot odgovorni projektant arhitekture za najmanj en objekt po klasifikaciji CC-SI 112,
113, 121, 122, 126, površine najmanj 1.000 m2,
– najmanj 1 odgovornega projektanta gradbenih
konstrukcij (ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za
projektiranje gradnje, ki je predmet koncesije, ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj in je v zadnjih 10 letih pred
rokom za oddajo ponudb nastopal kot odgovorni projektant gradbenih konstrukcij za najmanj en objekt po
klasifikaciji CC-SI 112, 113, 121, 122, 126, površine
najmanj 1.000 m2,
– najmanj 1 odgovornega vodjo del (ki mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu
s 77. členom v povezavi z 230. členom Zakona o graditvi
objektov in imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj. Odgovorni vodja del mora izkazati, da je v obdobju zadnjih
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10 let pred oddajo vloge uspešno izvedel vsaj 1 izvedbo
vodenja projekta-gradbeno obrtniška dela za objekt po
klasifikaciji CC-SI 112, 113, 121, 122, 126 v vrednosti
investicije vsaj 1.500.000 EUR brez DDV),
– 1 odgovornega vodjo projekta (ki izpolnjuje vse
z ZGD-1 določene pogoje in imeti vsaj 5 let delovnih
izkušenj. Odgovorni vodja projekta mora izkazati, da je
v obdobju zadnjih 10 letih pred oddajo prijave uspešno
nastopal kot odgovorni vodja projekta pri izdelavi najmanj 1 projektne dokumentacije PGD in PZI za novogradnjo ter izvajanju gradnje objekta v vrednosti investicije najmanj 1.500.000 EUR brez DDV, za katerega je
bilo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje.
Kader mora biti zaposlen pri kandidatu ali zavezan
na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava s soglasjem njegovega morebitnega delodajalca za sklenitev take pogodbe.
Koncesionar je dolžan imeti ob sklenitvi koncesijske
pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti
za škodo, ki bi utegnila nastati koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi
v zavarovalni pogodbi, mora biti najmanj 500.000 EUR.
Izbrani kandidat je dolžan ob sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti kopijo veljavne zavarovalne police, iz
katere mora biti razvidno kritje odškodninskih zahtevkov vsaj do konca leta 2019 z možnostjo podaljšanja.
Za vsako nadaljnje leto trajanja koncesijske pogodbe
mora koncesionar do 15. decembra predložiti koncedentu dokazilo o zavarovanju odgovornosti do zaključka
naslednjega leta.
Kandidati morajo vlogi priložiti zavarovanje za resnost vloge, in sicer bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje v višini 40.000 EUR, z veljavnostjo
najmanj 30 dni dlje od veljavnosti prijave/ponudbe. Zavarovanje mora biti predloženo v izvirniku ter mora biti
brezpogojno, plačljivo na prvi poziv ter ne sme odstopati
od vzorca iz razpisne dokumentacije.
Koncesionar bo dolžan koncedentu v roku 10 delovnih dni po podpisu koncesijske pogodbe izročiti bančno
garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro
izvedbo projektantskih in gradbenih del v višini 10 %
vrednosti teh del z DDV, z veljavnostjo 1 leta od datuma,
ki bo v koncesijski pogodbi določen za pridobitev uporabnega dovoljenja. Predložitev zavarovanja je pogoj za
veljavnost pogodbe.
Koncesionar bo po pridobitvi uporabnega dovoljenja dolžan koncedentu predložiti zavarovanje za dobro izvedbo vzdrževanja in dajanja v uporabo, in sicer
bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje, ki
bo brezpogojno, plačljivo na prvi poziv ter predloženo
v izvirniku, in sicer v višini 50.000 EUR. Zavarovanje
mora biti veljavno 60 dni dlje od veljavnosti koncesijske
pogodbe.
Kandidat poleg obrazcev predloži naslednje dokumente, ki so sestavni del vloge in jih pripravi sam v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in njenih prilog:
– Program izvajanja koncesije v skladu z zahtevami
iz razpisne dokumentacije,
– Terminski plan izvedbe projekta ob upoštevanju
terminskih zahtev naročnikovega razpisa in investicijske
dokumentacije,
– Amortizacijski načrt vlaganj v objekt po letih.
Kandidat mora priložiti na vsaki strani parafiran in
na zadnji strani podpisan izvod koncesijske pogodbe,
s čimer potrjuje, da se strinja z njeno vsebino.
Kandidat mora priložiti na vsaki strani parafiran in
na zadnji strani podpisan izvod pogodbe ustanovitvi
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stavbne pravice, s čimer potrjuje, da se strinja z njeno
vsebino.
Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s podpisanimi in žigosanimi izjavami, katerih obrazci so sestavni del razpisne dokumentacije, letnimi računovodskimi
izkazi za zadnja tri zaključena poslovna leta pred rokom
za predložitev vloge, izjavo banke ali druge finančne
institucije, iz vsebine katere je razvidno, da kandidat
razpolaga z lastnimi finančnimi sredstvi oziroma da je
finančno sposoben pridobiti posojilo v znesku, ki ni
manjši od zahtevanega, pri čemer se zahteva veljavnost te izjave vsaj 180 dni od roka za oddajo vlog, seznamom referenc kandidata in kadrov, potrdili referenc
kandidata in kadrov, kopijami uporabnega dovoljenja,
kopijami potrdil IZS ali ZAPS oziroma pristojne organizacije v matični državi, če je članstvo v tej državi pogoj
za opravljanje dejavnosti in dokazilom o pravni podlagi
za sodelovanje kadra.
7. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Koncedent bo posredoval pojasnila na prispela
vprašanja preko spletne strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Dodatna pojasnila bodo posredovana najkasneje do dne: 7. 1. 2019, pod pogojem, da je
bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana do dne
31. 12. 2018 do 12. ure.
Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva
izključno na e naslov: obcina.litija@litija.si.
Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi
podaljša rok za oddajo vlog.
Informacije, ki jih posreduje koncedent kandidatom na spletni strani, se štejejo za spremembo,
dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z javnim razpisom, če iz vsebine informacij izhaja, da se
z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali
če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej
dokumentaciji.
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8. Način, mesto in rok oddaje prijave
Kandidati oddajo vloge ter spremembe in umike
vlog na enega od naslednjih načinov:
– s priporočeno pošiljko po pošti na naslov Občina
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija ali
– osebno na naslovu koncedenta vsak delovni dan
do roka, določenega za oddajo vlog ob upoštevanju poslovnega časa koncedenta.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo predložena ali
bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne:
15. 1. 2019 najkasneje do 10. ure.
Vse prepozno predložene oziroma prejete vloge (ne
glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno
dostavo vloge v primeru dostave kurirske službe) bodo
izločene iz postopka odpiranja vlog in bodo neodprte
vrnjene kandidatom.
Kandidati morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti ustrezno opremljene v skladu z navodili in razpisno dokumentacijo.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Odpiranje vlog bo javno. Odpiranje vlog bo dne:
15. 1. 2019, ob 11. uri, na naslovu Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (sejna soba/II. nadstropje).
Na javnem odpiranju vlog lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik kandidata ali njegov pooblaščenec, ki je dolžan komisiji izročiti pisno pooblastilo za
zastopanje kandidata.
10. Merila
Koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev
iz razpisne dokumentacije za izvajanje koncesije izbral
enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna
prijava.
Merilo za izbor koncesionarja je najnižja cena za
uro uporabe objekta, ki jo v prijavi kandidat določi ob
upoštevanju predpostavk, določenih v razpisni dokumentaciji.
Občina Litija
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Javne dražbe
Št. 023-5/2018/1

Ob-3333/18

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: lastnik) na podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/18) in 13. do 15. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja
javno dražbo
za prodajo treh rabljenih osebnih
službenih vozil ZZZS
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je prodaja treh rabljenih
osebnih službenih vozil (v nadaljevanju: vozil) Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec). Podatki
o vozilih, ki so predmet prodaje, so navedeni v Prilogi 1
te objave.
Prodaja vozil bo izvedena na podlagi kupoprodajne
pogodbe. Na vozilih, ki so predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica. Vozila se prodajajo posamično,
po načelu »videno-kupljeno«, brez garancij in so v voznem stanju. Reklamacija kvalitete po prevzemu vozila
ni možna.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna
cena za posamezno vozilo je navedena v Prilogi 1 te objave. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR.
4. Varščina
Dražitelj je lahko fizična in pravna oseba, ki resnost
pristopa k javni dražbi izkaže s plačilom varščine v višini
10 % od izklicne cene posameznega vozila, ki ga želi
dražiti, na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, št. 0110 0603 0274 014, odprt
pri Banki Slovenije, sklic SI00 1000, z navedbo v polju
namen: »varščina za »registrska številka«« (npr. varščina za LJ 19-6CP).
Višino varščine je treba vplačati najpozneje tri
dni pred začetkom javne dražbe.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku
osmih dni po opravljeni javni dražbi.
S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da
pristopi k dražbi. V primeru odstopa od dražbe, varščina
zapade v korist prodajalca.
Prodajalec zadrži varščino v primerih, če:
– se dražitelj ne udeleži javne dražbe,
– dražitelj javno dražbo zapusti pred njenim koncem,
– dražitelj ne pristopi k javni dražbi (ni pripravljen
ponuditi niti izklicne cene),
– dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne
plača kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj mora poravnati celotno kupnino zmanjšano za vplačano višino varščine, v enkratnem
znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in
sicer v roku največ osem dni od izstavitve računa na
transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, št. SI56 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki
Slovenije, s sklicno številko, navedeno na računu.

V primeru, da je najugodnejši dražitelj proračunski
porabnik, je rok plačila trideset dni od izstavitve računa.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Izročitev vozila in prenos lastninske pravice na
uspelega dražitelja se izvrši po predložitvi dokazila
o plačilu celotne kupnine in vračilu podpisanega izvoda
kupoprodajne pogodbe s strani dražitelja.
Vse morebitne stroške in takse v zvezi s prenosom
lastništva nosi uspeli dražitelj.
Uspeli dražitelj je dolžan odpeljati vozilo najkasneje
v petih dneh po celotnem plačilu kupnine in vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu prodajalca:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 231/II
(II. nadstropje). Na javni dražbi kot dražitelj ne more
sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane
osebe.
Javno dražba bo potekala v četrtek, 20. 12. 2018,
s pričetkom ob 11. uri.
7. Podrobnejši pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije postanejo lastniki vozil v Republiki Sloveniji.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.
Zainteresirani dražitelji predložijo dokumentacijo
z vsemi dokazili:
– priporočeno po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, 1000 Ljubljana, ali
– osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna
pisarna, soba 51, ali
– po e-pošti na naslov: jurij.ahacic@zzzs.si in v vednost vojko.breznik@zzzs.si.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka
mora vsebovati naslednja dokazila:
– izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o dražitelju
(Obrazec 1),
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od trideset dni,
– originalno dokazilo o plačilu varščine,
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemanju pogojev javne dražbe (Obrazec 2).
Brezplačno razpisno dokumentacijo (obrazce)
lahko zainteresirani dražitelj pridobi najkasneje tri
dni pred začetkom javne dražbe v poslovnem času
prodajalca tako, da to sporoči prodajalcu na e-naslov:
vojko.breznik@zzzs.si in v vednost jurij.ahacic@zzzs.si.
Če dražitelj predloži dokumentacijo po pošti ali
osebno, jo mora predložiti v zaprti pisemski ovojnici, na
kateri mora biti obvezno navedeno:
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika,
– »Ne odpiraj – Javna dražba – Prodaja vozil
2018«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Prodajalec mora zahtevano dokumentacijo prejeti
po pošti, osebno ali e-pošti najkasneje dva dni pred začetkom javne dražbe, to je do 18. 12. 2018 do 11. ure.
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Dražitelj, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, bo
po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločen iz
postopka.
Dražitelj nosi vse stroške, povezane s pripravo
in predložitvijo dokumentacije.
8. Ogled vozil: ogled vozil je mogoč vsak delovni
dan v delovnem času, in sicer le po predhodni najavi po
telefonu ali e-pošti kontaktni osebi prodajalca. Kontaktna oseba prodajalca za ogled vozil in podajanje ostalih
informacij za posamično vozilo je navedena v Prilogi 1
te objave.
9. Postopek in pravila javne dražbe:
– javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti dveh članov komisije,
– ob pristopu na dražbo dražitelji predložijo komisiji
na vpogled dokument, na podlagi katerega je mogoče
identificirati dražitelja,
– če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta
komisiji predložiti pisno pooblastilo dražitelja, v imenu
katerega se udeležuje dražbe,
– za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za
najmanjši znesek 50,00 EUR,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba,
– če nihče od dražiteljev najvišje dosežene cene ne
zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista
cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, komisija ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in najugodnejšega dražitelja
pozove k podpisu pogodbe najkasneje v petnajstih dneh
po opravljeni javni dražbi,
– na dražbi se za najugodnejšega dražitelja šteje
tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno vrednost
ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe,
se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega
je izkazano, da je prvi vplačal varščino,
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– dražba je končana, ko predsednika komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno,
– ugovore proti dražbenem postopku je mogoče
vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu s članoma komisije,
– javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en
dražitelj,
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno določeno za
posamezno vozilo.
10. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba najkasneje v roku petnajstih dni po
opravljeni javni dražbi.
V kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v roku iz prejšnjega odstavka, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
petnajst dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
prodajalec zadrži njegovo varščino.
Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba s članom
komisije ali cenilcem v skladu s sedmim odstavkom
50. člena ZSPDSLS-1.
11. Ustavitev postopka
Prodajalec lahko vse do sklenitve kupoprodajne
pogodbe ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti. V roku osem dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka je prodajalec dolžan
dražiteljem vrniti vplačane varščine brez obresti.
Obveznost prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, je izključena.
12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije v zvezi s postopkom javne dražbe in prodaje vozil daje: Jure
Ahačič, 01/30-77-503, 041/722-608, jurij.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Registrska
številka

LJ 19-6CP

LJ X0-09L

LJ 64-6FV

Renault
Megane 1.5 dCi

Renault Clio
1.5 dCi

Renault Espace
2.2 dCi

1

2

3

13.11.2006

3.12.2004

27.10.2006

Datum prve
registracije

2188

1461

1461

(cm²)

110

48

78

(kW)

dizel

dizel

dizel

Vrsta
goriva

108.660

88.380

134.154

Število
km 5. 11.
2018

2.750,00

1.000,00

2.100,00

IZKLICNA
cena v €

275,00

100,00

210,00

VARŠČINA
v€

Miklošičeva ulica 24,
1000 Ljubljana

Zlato polje 2,
4000 Kranj

Ob Suhi 11/b,
2390 Ravne na
Koroškem

Lokacija in naslov
ogleda vozila

Uroš Žnidaršič,
01 30 77 414, 031 684 717,
uros.znidarsic@zzzs.si

Marjan Jerala,
04 23 70 308, 031 645 412,
marjan.jerala@zzzs.si

Stanislava Škratek,
02 82 10 236, 031 305 227,
stanislava.skratek@zzzs.si

Kontaktna oseba za ogled
vozila
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Razpisi delovnih mest
Ob-3307/18
Svet šole Osnovne šole Mirana Jarca, Ipavčeva
ulica 1, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 7. redne seje
Sveta šole OŠ Mirana Jarca z dne 22. 11. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US:
U-l-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Predvideni začetek dela je 4. 5. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali
svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ki ga
kandidat lahko pridobi leto dni od dneva imenovanja),
– dokazila in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od
30 dni),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (neobvezno),
pošljite v petnajstih dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Mirana Jarca, Ipavčeva
ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za
ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Mirana Jarca
Ob-3308/18
Svet zavoda Srednje trgovske šole Maribor, Mladinska ulica 14, 2000 Maribor, na podlagi sklepa Sveta šole
z dne 8. 10. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 20. 5. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Srednja trgovska šola Maribor,
Mladinska ulica 14, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje trgovske šole Maribor
Ob-3325/18
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, Sežana,
na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter Statuta zavoda objavlja razpis za delovno mesto
strokovni vodja zavoda
Kandidat/kandidatka za delovno mesto strokovni
vodja zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno
po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge
stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje,
– ima specializacijo iz interne medicine ali iz pnevmologije,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– predloži program strokovnega vodenja in razvoja
zavoda,
– je vpisan v register zdravnikov,
– ima veljavno licenco za področje interne medicine
oziroma pnevmologije,
– ima raven znanja slovenskega jezika v skladu
z uredbo, ki ureja potrebno znanje slovenščine,
– je zdravstveno sposoben za opravljanje delovnih
nalog delovnega mesta brez omejitev.
Mandat strokovnega vodje zavoda traja štiri leta.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev do vključno dne
14. 12. 2018 v zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, s pripisom »razpis
za strokovnega vodjo – ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo
o opravljeni izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva
objave razpisa.
Bolnišnica Sežana
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Druge objave
Št. 710-101/2018

Ob-3328/18

Ministrstvo za pravosodje na podlagi prvega odstavka 209. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15 in 23/17 – ZSSve; v nadaljevanju ZDT-1) objavlja
1. javni poziv k zbiranju prijav kandidatov
za poravnalce za območje Višjega sodišča
v Ljubljani in
2. javni poziv k zbiranju prijav kandidatov
za poravnalce za območje Višjega sodišča
v Kopru
Pogoji za imenovanje:
Kandidat za poravnalca mora izpolnjevati pogoje iz
prvega odstavka 208. člena ZDT-1:
1. da je državljan Republike Slovenije ali države
članice Evropske unije ali države članice Evropskega
gospodarskega prostora ter izkaže visoko raven aktivnega znanja slovenščine, na območjih, kjer živita avtohtoni
italijanska in madžarska narodna skupnost, pa tudi višjo
raven znanja jezika narodne skupnosti;
2. da je poslovno sposoben in ima splošno
zdravstveno zmožnost;
3. da ima v Republiki Sloveniji zaključeno najmanj
visokošolsko izobraževanje prve stopnje ali je v tujini
končal primerljivo izobraževanje, ki se dokazuje s tujo
listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja;
4. da poda izjavo, da bo v primeru imenovanja zagotovil opremo in prostore, ki bodo potrebni in primerni
za opravljanje poravnavanja;
5. da je osebnostno primeren za opravljanje poravnavanja;
6. da je ob prijavi dopolnil 30 let.
Kandidati za poravnalce, ki v postopku imenovanja
ne bodo izkazali višje ravni znanja italijanskega jezika,
ne bodo mogli opravljati poravnavanja na območjih, kjer
živi avtohtona italijanska narodna skupnost.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na svoji
spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/ objavilo obrazca za prijavo. Kandidati za
poravnalce se prijavijo z objavljenim obrazcem.
Prijave kandidatov za imenovanje poravnalcev
v kazenskih zadevah sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Rok za vložitev prijav: 15 dni po objavi javnega
poziva.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 47801-104/2018-7

Ob-3309/18

Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, na
podlagi določb 45. in 48. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07,
55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo vrednostnega papirja – delnice družbe
Grad Prestranek d.d.
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, na predlog Komisije za izvedbo in vodenje postopka
prodaje navadnih kapitalskih naložb Občine Postojna,
imenovane s sklepom župana, št. 47801-104/2018-2
z dne 2. 10. 2018.
II. Zakonska podlaga za prodajo: Uredba o prodaji
in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06,
95/07, 55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN).
III. Opis predmeta prodaje
Vrednostni papir – delnica GDPR (Grad Prestranek
d.d.) – osnovni kapital družbe po podatkih AJPES-a znaša 1.443.184,30 EUR (43.235 delnic).
Predmet prodaje je 1 delnica v lasti Občine Postojna.
III. Ponudba za odkup: poda se na obrazcu priloženem tej razpisni dokumentaciji.
IV. Izklicna cena: izklicna cena za delnico znaša
neto 250,00 EUR. Upoštevane bodo zgolj ponudbe, ki
bodo to ceno presegle.
V. Pogoji prodaje:
– pravočasna oddaja ponudbe na obrazcu navedenem pod točko III,
– merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena
cena,
– v primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako
najvišjo ceno, bodo s ponudniki, ki so ponudili najvišjo
enako ceno, izvedena pogajanja.
VI. Način plačila kupnine: s ponudnikom, ki bo
ponudil najvišjo ceno, bo sklenjena neposredna kupoprodajna pogodba, na podlagi katere mu bo za kupnino
izstavljen račun, z valuto plačila 8 dni.
VII. Ostali pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:
1. Javno zbiranje ponudb in morebitna pogajanja
v primeru iz V. točke tega razpis bodo potekala v slovenskem jeziku.
2. Vrednostni papir bo prodan ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
3. Nakup in prodaja delnic, deležev, obveznic in
drugih vrednostnih papirjev se ne vpisuje v evidence
in obračun DDV-O, saj v danem primeru ne predstavlja
dejavnosti davčnega zavezanca.
4. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem, ki bo na
javnem zbiranju ponudb (te po morebitnem postopku
s pogajanji) uspel, sklenjena v roku 5 dni od zaključka
javnega zbiranja ponudb, k čemer bo prodajalec kupca
pisno pozval. V primeru, da kupec pogodbe v roku, postavljenem s strani prodajalca, ne podpiše, se šteje, da
od nakupa odstopa.
5. Na morebitnih pogajanjih o ceni lahko sodelujejo
zakoniti zastopniki pravnih oseb, v kolikor je kupec pravna oseba, ali njihovi pooblaščenci na podlagi predloženega pisnega pooblastila.
6. Rok za oddajo pisnih ponudb na javnem zbiranju
ponudb je ponedeljek, dne 17. 12. 2018, do 12. ure, na
naslov prodajalca Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, predložili v zaprti ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj, javno zbiranje ponudb za prodajo delnice« in
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s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek/naziv
ponudnika.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje dokumente:
– izpolnjen ponudbeni obrazec s ponujeno ceno in
podatki ponudnika,
– potrdilo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega TRR (velja le 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,
v 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),
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti originalno overjeno (notar ali Upravna
enota) pooblastilo za udeležbo na morebitnih pogajanjih
ter za podpis kupoprodajne pogodbe,
– kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista
(fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
K morebitnim dodatnim pogajanjem za ceno bodo
lahko pristopili le ponudniki, ki bodo podali pravočasne
in popolne ponudbe po tej točki razpisne dokumentacije.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo po sklepu
komisije, ki vodi postopek prodaje, izločene iz postopka,
kar bo ugotovljeno z zapisnikom. Ugovore zoper potek
postopka s pogajanji (v kolikor bo do njih prišlo) lahko
ponudniki podajo najkasneje do zaključka postopka pogajanj. O ugovorih komisija odloči takoj.
Kot ponudniki v postopku ne morejo sodelovati
člani Komisije za izvedbo in vodenje postopka prodaje
navadnih kapitalskih naložb Občine Postojna, imenovane s sklepom župana, št. 47801-104/2018-2 z dne
2. 10. 2018.
Navedena komisija lahko s soglasjem župana Občine Postojna, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi
postopek prodaje delnice, ne da bi za to navedel razloge.
Morebitna dodatna vprašanja vezana na prodajo vrednostnega papirja lahko interesenti naslovijo na
elektronski naslov: obcina@postojna.si, in sicer od dneva objave te razpisne dokumentacije do vključno dne
14. 12. 2018.
Občina Postojna
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obrazec 1
PODATKI O PONUDNIKU IN PONUJENI KUPNINI
Firma oz. ime in priimek
ponudnika
Naslov in sedež ponudnika
Matična številka/EMŠO
ID št. za DDV/davčna številka
Transakcijski račun ponudnika
Zakoniti zastopnik ponudnika
Odgovorna oseba
(podpisnik pogodbe)
Telefon
Elektronska pošta
Ponujena kupnina

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO, Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI !
Datum:
________________

Žig:

Podpis:
__________________

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-3312/18
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 21. 11. 2018
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. parc. št. 44/6, k.o. 680 – Tezno (ID 4493283),
nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 366,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 18.900,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 35010-2144/2018-2, ki ga je dne 24. 10. 2018 izdala
Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine:
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu
Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86,
20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93,
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01,
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS,
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski
ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
(MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16,
29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.); oznaka prostorske enote: Te2-C po prostorskih sestavinah
planskih aktov; Te 2 po PUP;
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba po prostorskih sestavinah planskega akta:
stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba po prostorskem izvedbenem
aktu: po PUP površine za centralne dejavnosti – prostostoječa posamična gradnja;
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne
infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni
pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta); Železniška
proga (širina varovalnega pasu: 106 m merjeno od osi
skrajnih tirov);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV,
št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17) – faza priprave: osnutek
akta.
2. parc. št. 40/1, k.o. 680 – Tezno (ID 1513837),
parc. št. 40/3, k.o. 680 – Tezno (ID 2857356), parc.
št. 41/1, k.o. 680 – Tezno (ID 1591299), nezazidano
stavbno zemljišče v skupni 914 m2; izhodiščna vrednost
prodaje znaša 46.270,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 35010-2113/2018-2, ki ga je dne 24. 10. 2018 izdala
Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine:
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu
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Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86,
20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93,
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01,
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS,
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski
ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
(MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16,
29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.); oznaka prostorske enote: Te2-C po prostorskih sestavinah
planskih aktov; Te 2 po PUP;
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba po prostorskih sestavinah planskega akta:
stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba po prostorskem izvedbenem
aktu: po PUP površine za centralne dejavnosti – prostostoječa posamična gradnja;
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne
infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni
pas elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1 m merjeno
od osi električnega voda) – za parc. št. 40/1 in 41/1;
Varovalni pas elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1,5
m merjeno od osi električnega voda) – za parc. št. 40/1;
Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu:
10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta) – za
parc. št. 40/1 in 41/1; Varovalni pas telekomunikacijskega vodu (širina varovalnega pasu: 1,5 od osi voda) – za
parc. št. 40/1 in 41/1; Železniška proga (širina varovalnega pasu: 106 m merjeno od osi skrajnih tirov) – vse
parcele;
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV,
št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17) – faza priprave: osnutek
akta.
3. parc. št. 477/1, k.o. 2595 – Škofije (ID 1403667),
nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 181,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 7.266,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-2448/2018, ki ga je dne 8. 11. 2018 izdala Mestna občina Koper:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine plana: Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93,
7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99,
33/01 in Uradni list RS, št. 96/04, 97/04, 79/09); Prostorski izvedbeni akti: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001
– obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve,
Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 –
spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga,
22/09 – spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe
in dopolnitve, 29/12 – obvezna razlaga, 50/12 – obvezna
razlaga, 47/16 – spremembe in dopolnitve).
b. Podatki o namenski rabi prostora: Oznaka prostorske enote: KS-16-V; namenska raba po planu: ureditveno območje za poselitev; podrobnejša namenska
raba: območje za stanovanja; omejitve rabe po planu in
PIA: navedena parcela se nahaja na območju vaškega
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jedra (oznaka V); opozorilo: namenska raba po planu še
ne pomeni možnosti gradnje objekta.
c. Prostorski ukrepi: Zakonita predkupna pravica
občine: Odlok o določitvi območja predkupne pravice
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 17/2003).
d. Začasni prostorski ukrepi za zavarovanje: Odlok
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini
Koper (Uradi list RS, št. 47/16, 24/18 – spremembe in
dopolnitve).
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS,
št. 74/07); Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje« (Uradni list RS, št. 41/16);
Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »Adriactive – Adriatic outdoor activities« (Uradni list RS, št. 36/18); Sklep o začetku postopka
priprave regionalnega prostorskega načrta za ureditev
trajnostne mobilne mreže s turistično infrastrukturo (Uradni list RS, št. 36/18).
ii. Zemljišče nima urejenega neposrednega dostopa
do javne ceste.
4. parc. št. 1825/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 652954),
parc. št. 1825/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5191595),
parc. št. 1826/1, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5336128),
parc. št. 1827/1, k.o. Pobrežje (ID 3255162), nezazidano
stavbno zemljišče v skupni izmeri 1.006 m2; izhodiščna
vrednost prodaje znaša 70.070,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč
št. 35010-2112/2018-2, ki ga je dne 24. 10. 2018 izdala
Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine:
Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV
št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88,
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93,
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01,
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS,
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski
ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
(MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16,
29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.); oznaka prostorske enote: Po5-S po prostorskih sestavinah
planskih aktov; Po 5 po PUP.
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba zemljišč po prostorskih sestavinah planskega akta: stavbna zemljišča v ureditvenem območju
naselja; podrobnejša namenska raba po PUP: površine
za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti (prostostoječa
– posamična gradnja; večstanovanjske stavbe – vila
bloki, stolpiči, lamelni bloki);
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Varovalni pasovi objektov gospodarske
javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni pas elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1 m od
osi električnega voda) – za parc. št. 1825/2, 1826/1,
1827/1; Varovalni pas elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1,5 m od osi električnega voda) – za parc.
št. 1826/1; Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega
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sveta) – za parc. št. 1825/2, 1825/3, 1826/1; Varovalni pas telekomunikacijskega vodu (širina varovalnega
pasu: 1,5 m od osi voda) – za parc. št. 1825/2, 1826/1,
1825/3.
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor
(MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10,
15/13, 20/17) – faza priprave: osnutek akta.
ii. Zemljišče nima urejenega neposrednega dostopa
do javne ceste.
5. parc. št. 1034/2, k.o. 452 Dolena (ID 1120013) –
zazidano stavbno zemljišče s stanovanjskim objektom
na naslovu Dolena 36a (št. stavbe 46) in gospodarskim
poslopjem (št. stavbe 208), skupna površina zemljišča
znaša 1.151 m2 ter parc. št. 1033/1, k.o. 452 Dolena
(ID 1024391) – deloma nezazidano stavbno zemljišče,
deloma kmetijsko zemljišče v skupni izmeri 1.981 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 61.460,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-2338/2018 – 2 (5009), ki ga je dne 7. 11. 2018
v imenu Občine Videm izdala Skupna občinska uprava
občin v Spodnjem Podravju:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Občinski prostorski načrt: Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/15).
b. Enota urejanja prostora: Odprti prostor Haloze;
HV01 Haloze – območje Dolene.
c. Osnovna namenska raba prostora: parc.
št. 1033/1 – parcela se večinoma nahaja v območju
kmetijskih zemljišč, zahodni del parcele pa se nahaja
v območju stavbnih zemljišč; parc. št. 1034/2 – območje
stavbnih zemljišč; podrobna namenska raba prostora:
parc. št. 1033/1 – parcela se večinoma nahaja v območju drugih kmetijskih zemljišč (K2), zahodni del parcele
pa v območju površin razpršene poselitve (A), kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih,
razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih
naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša
gručasta naselja); površine razpršene poselitve so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in
bivanju ter spremljajočim dejavnostim; parc. št. 1034/2
– podrobnejša namenski rabi prostora: območje površin
razpršene poselitve (A), kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih
kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih,
razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja); površine razpršene poselitve so namenjene površinam kmetij
z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju ter spremljajočim
dejavnostim.
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev, ki veljajo na območju zemljišč parc. št. 1033/1 in 1034/2:
Varovalni pas prometne infrastrukture – lokalne ceste;
Erozijsko območje, kjer veljajo protierozijski ukrepi (običajni); Ekološko pomembno območje z oznako EPO
– Boč-Haloze-Donačka gora 41600, ki je zavarovano
z Uredbo o ekološko pomembnih področjih (Uradni list
RS, št. 48/04, 33/13, 99/13); Območje varstva Natura
2000 z oznako pSCI – SI3000118 Boč-Haloze Donačka
gora, ki je zavarovano z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04,
110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popravek,
3/14).
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o za-
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četku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Videm, prve spremembe in dopolnitev (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 10/17); faza priprave: Osnutek (Spremembe 1).
6. parc. št. 3171/3, k.o. 2391 – Vipavski
križ (ID 3168410), zazidano stavbno zemljišče
v izmeri 271,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša
10.500,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3502-1/18-1570, ki ga je dne 29. 10. 2018 izdala
Občina Ajdovščina:
a. Parcela št. 3717/3, k.o. Vipavski križ je po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega
plana Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) opredeljena kot stavbno zemljišče.
b. Na navedeni parceli obstaja predkupna pravica
kot prostorski ukrep po 189. členu ZUreP-2 in občina
uveljavlja predkupno pravico.
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 120/07).
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin
ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma
DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški
prenosa lastništva bremenijo kupca.
Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem pasu
avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste,
merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je po določbi 66. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in 10/18) raba
prostora omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov
ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na zemljiščih
v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za posege v prostor, potrebno pridobiti
tudi soglasje DARS d.d. kot upravljavca avtocest. Pri
izdaji soglasja se morajo upoštevati interesi varovanja
državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi
prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza, zato bistvena opozorila in pogoji v soglasju obsegajo
vsaj naslednja določila glede izvajanja posegov v varovalnem pasu avtoceste:
– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi
za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;
– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potrebno upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas,
to je minimalno 7,0 m obojestransko;
– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od
parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej
15,0 m od meje cestnega sveta);
– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj
1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;
– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od
meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od varovalne ograje);
– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti
njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12
in 61/17 – GZ) in Tehničnimi smernicami za graditev
»TSG-1-005 Zaščita pred hrupom«;
– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove
funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena
ZCes-1);
– da meteorna voda njej z objektov in njihove funkcionalne površine ne sme biti speljana v naprave za
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odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta,
sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja
avtoceste;
– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih
kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po
pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti
v prvotno stanje;
– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni
list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);
– da se zaradi varovanja videza avtoceste in varnosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne
sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in
drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to
določa 78. člen ZCes-1;
– da se s posegi v varovalni pas avtoceste ne sme
onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del
na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku
15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je
kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot
jih določa 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS,
št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819).
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka,
ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini
10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št.: SI56 05100-8000069735,
odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke
o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in
telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge
države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki
izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko pravico
na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba
sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno
pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
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5. Pisno izjavo, da ponudnik soglaša, da DARS d.d.
v skladu z veljavno zakonodajo ponudnikove osebne
podatke obdeluje in hrani za potrebe vodenja postopka
izbora najugodnejšega ponudnika po tem razpisu, ter da
je ponudniku znana vsebina razpisa in da brezpogojno
sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 14. 12. 2018 do 12. ure na naslov: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe
pisno obveščeni.
VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene.
VIII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če
je podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
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– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec
v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
120 dni od roka za oddajo ponudbe.
IX. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma
spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali
01/300-98-85.
DARS d.d.
Ob-3334/18
V skladu z določili 4. člena Zakona o prevzemih
(ZPRE-1) in 52. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZFTI) družba EXOTERM HOLDING, d.d.,
Struževo 66, 4000 Kranj, objavlja obvestilo:
Družba EXOTERM HOLDING, d.d., Struževo 66,
4000 Kranj, je na osnovi sklepa upravnega odbora z dne
28. 11. 2018 in po pooblastilu 25. skupščine družbe z dne
28. 11. 2018 osnovni kapital zmanjšala iz 83.080 kosovnih delnic v nominalni vrednosti 693.718,00 EUR z umikom 8.306 lastnih kosovnih delnic v nominalni vrednosti
69.355,10 EUR na 74.774 kosovnih delnic z nominalno
vrednostjo 624.362,90 EUR.
V kapitalske rezerve se odvede z umikom 8.306 lastnih kosovnih delnic znesek 69.355,10 EUR, ki je enak
celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic.
Celotna vrednost odkupljenih lastnih delnic v znesku
390.382,00 EUR, ki se umaknejo v breme rezerv, so
bile oblikovane v višini 390.382,00 EUR iz prenesenega
čistega dobička preteklih let.
EXOTERM HOLDING, d.d.
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-3311/18
Sklicatelji: Skupina Simič & partnerji d.o.o., Parmova ulica 53, Ljubljana, Simič & partnerji d.o.o., Parmova ulica 53 in Davčno izobraževalni inštitut, Parmova
ulica 53, Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS,
št. 60/06, 110/09 in 77/11) sklicujemo
ustanovno skupščino
za ustanovitev gospodarske zbornice
Davčno svetovalna zbornica Slovenije,
ki bo v četrtek, 6. decembra 2018, ob 13.15,
v predavalnici Zois, poslovna stavba Zorn, Stegne 23a,
Ljubljana. Ustanovne skupščine se lahko udeležijo vsi,
ki svojo udeležbo prijavijo najpozneje do torka, 4. decembra 2018. Prijave so možne preko e-pošte na:
info@dizi.org Ob prijavi boste prejeli predlog statuta
zbornice.
Sklicatelji
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Objave sodišč
Izvršbe
I 115/2018

Os-3226/18

V izvršilni zadevi upnika B2 Kapital, poslovne storitve d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, ki ga zastopa
Odvetniška družba Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p.,
d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, zoper dolžnico Gordano Malinović Marković, Kosovelova ulica 1, Pivka,
zaradi izterjave 5.355,68 EUR s pripadki.
Izvršitelj Denis Paternost je bil v predmetni izvršilni
zadevi, zaradi oprave izvršbe nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, imenovan z odredbo Okrajnega
sodišča v Postojni, opr. št. I 115/2018 z dne 19. septembra 2018.
Izvršitelj Denis Paternost je razpisal rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: del stavbe
2502-90-1, ki stoji na parceli 2502 246/3, na naslovu
Pivka, Kosovelova ulica 1 in se nahaja v kleti stavbe
(št. etaže 1), njegova površina pa znaša 84 m2 (od tega
58,1 m2 uporabne površine).
Na rubež nepremičnine, ki je bil razpisan za dne
25. 10. 2018 ob 8.30, je povabil upnika in dolžnika.
Upnik in dolžnik nista pristopila. Rubež nepremičnine
se je zaključil ob 8.45.
Izvršitelj Denis Paternost je dne 25. 10. 2018 ob
8.30 zarubil nepremičnino: del stavbe 2502-90-1, ki stoji
na parceli 2502 246/3, na naslovu Pivka, Kosovelova
ulica 1 in se nahaja v kleti stavbe (št. etaže 1), njegova
površina pa znaša 84 m2 (od tega 58,1 m2 uporabne
površine).
Opozorilo: Objekt je zarubljen. Prepoveduje se kakršnakoli odtujitev pritiklin objekta ali zmanjšanje vrednosti objekta. Vse to je kaznivo dejanje in se preganja
po uradni dolžnosti.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 8. 11. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 11/2018

Os-3257/18

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v pravdni zadevi
tožeče stranke Danila Zadnik, Pregarje 21, 6243 Obrov,
ki ga zastopa odvetnik Ivan Ravbar iz Sežane, zoper
toženo stranko: 1. Jože Tomažič, Rue Str. Nth Fitzzoy
226, Melbourne, Avstralija, 2. Lili Tomažič, Melbourne, Avstralija, 3. Branko Tomažič, Melbourne, Avstralija,
4. Eda Tomažič, Melbourne, Avstralija in 5. Igor Tomažič, Melbourne, Avstralija, vsi sedaj neznanega bivališča zaradi priposestvovanja lastninske pravice (pcto.
18.642,00 EUR), po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika tožencem na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, tožencem 1. Jožetu
Tomažiču, Rue Str. Nth Fitzzoy 226, Melbourne, Avstralija, 2. Lili Tomažič, Melbourne, Avstralija, 3. Branku
Tomažiču, Melbourne, Avstralija, 4. Edi Tomažič, Mel-

bourne, Avstralija in 5. Igorju Tomažiču, Melbourne, Avstralija, vsi sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne
14. 11. 2018 postavilo začasnega zastopnika, in sicer
odvetnika Damjana Krta, Partizanska cesta 63, 6210
Sežana, ki bo tožence v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler toženci ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 11. 2018
P 40/2018

Os-3256/18

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom P 40/2018
z dne 12. 11. 2018 drugi toženi stranki Milijenku Jakusu
in tretji toženi stranki Viktoriji Jakus, katerih prebivališče
ni znano in tudi nimata pooblaščenca, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku postavilo začasnega zastopnika odvetnika
Gianija Flega, Vojkovo nabrežje 23, Koper.
Začasni zastopnik bo toženi stranki zastopal v postopku vse do takrat, dokler stranki ali njun pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da jima je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 11. 2018
IV P 545/2018

Os-3255/18

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici
Jasni Levc Uršič, v pravdni zadevi tožeče stranke Ksandre Alberti, Ul. Juleta Gabrovška 19, Kranj, zoper toženo stranko Maria Antonia Guiseppeja Alberti, neznan,
zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP),
toženi stranki Mariu Antoniu Giuseppeju Albertiju se za
zastopanje v tej zadevi postavi začasna zastopnica odvetnica Lidija Šubic iz Škofje Loke.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 11. 2018
P 1414/2018-VI

Os-3010/18

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Barbari Cetin, v pravdni zadevi tožeče stranke Evgenije Markež, Knezov štradon 14b, Ljubljana,
zoper toženo stranko Igorja Markež, Ulica Ruške čete 3,
Ruše, dejansko prebivališče neznano, zaradi razveze
zakonske zveze, o postavitvi začasnega zastopnika,
dne 3. oktobra 2018 sklenilo:
Za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje
odvetnica Mojca Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2018
3033 I 2829/2017

Os-3181/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000,
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Viktor Stane Klemen, EMŠO

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1502956500159, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 6.513,57 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku
Klemen
Viktor
Stane,
EMŠO
1502956500159, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mihael Šuštar, Trubarjeva 24, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2018
VL 80023/2018

Os-3267/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga
zastopa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. odvetnik
Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti
dolžniku Leonu Škrjanec, Regentova ulica 4, Maribor, ki
ga zastopa zak. zast. odvetnica Tinka Berk, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, zaradi izterjave
354,98 EUR, sklenilo:
Dolžniku Leonu Škrjanec, Regentova ulica 4, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Tinka Berk,
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2018

Št.

D 101/2017-15

Os-3175/18

Po pokojni Zemljič Julijani, rojena 9. 2. 1932, EMŠO
0902932506002, nazadnje stanujoča Ptujska cesta 23,
9250 Gornja Radgona, ki je umrla 17. 5. 2017, po kateri
se vodi zapuščinski postopek pred tukajšnjim Okrajnim
sodiščem v Gornji Radgoni pod opr. št. D 101/2017 in
po zaključenem oklicnem postopku, ki je potekel dne
10. 10. 2018, se ni javil in priglasil k dedovanju nihče, ki
bi imel po zakonu pravico do dediščine po zapustnici in
je tako šteti premoženje zapustnice, ki spada v zapuščino, za premoženje brez dedičev.
Opozarja se, da bo zapuščina brez dedičev prešla
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zahteve zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika
Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pojasnjuje se, da lahko pri tukajšnjem sodišču, ki
vodi zap. postopek, pridobite podatke o premoženju, ki
sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Vse upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev

Stran
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v skladu z določbami 142.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C), Uradni
list RS, št. 63/16.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 2. 11. 2018
D 59/2018

Os-3190/18

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Mihaelu Hrvatinu, sinu Mihaela, qm Mateja Hrvatina, z zadnjim znanim bivališčem v Hrvatinih in določenim datumom smrti
31. 8. 1932 (sklep Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št.
N 60/2016 z dne 2. 12. 2016).
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 11. 2018
D 191/1924

Os-3191/18

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Domjo Ivanu,
sinu Ivana, roj. leta 1863, nazadnje stanujočem Sabadini
177, ki je umrl 8. 6. 1924.
Iščejo se dediči zapustnikovega vnuka Domjo Stanislava, sina Domjo Josipa.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 11. 2018
D 55/2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
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Os-3221/18

Zapuščinska zadeva: po pok. Antonu Hrvatinu, sinu
Josipa (Jožeta), vnuku Mateja, roj. leta 1856, nazadnje
stanujočem v Hrvatinih, ki je bil razglašen za mrtvega
z določenim datumom smrti 1. 9. 1926 (sklep Okrajnega
sodišča v Kopru, opr. št. N 63/2016 z dne 20. 12. 2016).
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je bil zapustnik sin Josipa (Jožeta) Hrvatina in
vnuk Mateja Hrvatina, roj. pa je bil leta 1856.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 11. 2018
D 88/2018

Os-3222/18

Zapuščinska zadeva: po Mariji Stepančič (Maria
Stepancich), roj. 13. 9. 1907, z zadnjim znanim prebivališčem v Trstu, Via Vittorino de Feltre 4, Trst, ki je umrla
dne 3. 6. 1989.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je zapustnica umrla kot neporočena in brez
potomcev, zato bi kot dediči nastopili zapustničini bratje
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in sestre Anton, Viktor, Ivan, Angela, Julija, Katerina in
Giovanna, katerih dediči sodišču niso znani.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 11. 2018
D 139/2017

Os-3059/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Janku Potisk,
roj. 22. 6. 1928, umrl 17. 5. 2013, drž. RS, vdovec,
nazadnje stan. Zg. Boč 12a, Selnica ob Dravi, gre za
zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 2018
D 607/89

Oklici pogrešanih

Os-3277/18

Stanislava Hrvatin, roj. 20. 5. 1912 v Boštanju pri
Sevnici, nazadnje stanujoča v Bjelovaru (R. Hrvaška), je
dne 1. 4. 1990 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču ali skrbniku v enem letu od objave
tega oklica. Iščejo se otroci, bratje in sestre ter zakonec
pokojne Hrvatin Stanislave.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 11. 2018
II D 1014/2013

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2018

Os-3009/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 23. 1. 1989 umrlem Škodnik Cirilu, sin
Štefana, roj. 28. 3. 1902, z zadnjim stalnim prebivališčem Avče 91.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.

N 4/2018

Os-3216/18

Okrajno sodišče v Cerknici vodi nepravdni postopek predlagateljice Marije Kovačič, Dolenja vas 89A,
Cerknica, za razglasitev domnevno pogrešanega Janeza Bordona, rojenega 22. 6. 1897 v Dolenji vasi,
z domnevno zadnjim znanim bivališčem v Dolenji
vasi, Cerknica, za mrtvega. Skrbnik za posebni primer pogrešanega je Center za socialno delo Cerknica,
Cesta 4. maja 23, Cerknica.
Domnevno pogrešani Janez Bordon je po podatkih predlagateljice pred drugo svetovno vojno odšel
v Ameriko in se zadnjič oglasil v Sloveniji leta 1965.
Sodišče poziva vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti
domnevno pogrešanega Janeza Bordona, naj to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica. Po
preteku tega roka lahko sodišče pogrešanega razglasi
za mrtvega in določi verjetni datum njegove smrti.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 29. 10. 2018
N 13/2018

Os-3121/18

Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju je v teku nepravdni postopek za razglasitev pogrešane osebe Katarine
Žunič, roj. Ostronič, roj. 5. 11. 1896, z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu 5252 Carnegie Street, Pittsburgh 1,
PA, ZDA, za mrtvo.
Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi
in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Črnomlju v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 10. 2018
N 37/2018

Os-3247/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za
razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: Anton
Markežič, pok. Ivana-Marije, roj. 7. 1. 1866, z zadnjim
znanim prebivališčem Topolovec, Gračišče.
Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane osebe, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 11. 2018
N 55/2018

Os-3248/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek
za razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo:
Antonija Vičič, žena Ludvika, hči Ivana Rožac, roj. 7. 1.
1887, iz Rakitovca 14, Črni Kal.
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Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane osebe, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 11. 2018
N 53/2018

Os-3249/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek
za razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo:
Peter Rožac, pok. Ivana, roj. 6.7.1882, iz Rakitovca 14,
Črni Kal.
Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane osebe, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 11. 2018
N 87/2018

Os-3250/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek
za razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo:
Francisca Cupin, hči Antona Žerbo, roj. 2. 10. 1915,
z zadnjim znanim prebivališčem Tinjan 8, Škofije.
Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane osebe, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 11. 2018
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39,
2000 Maribor, kot izdajatelj, dokumente: polica za sklenitev GRAWE avtomobilskega zavarovanja: št. 8750478;
zelena karta: št. 0332779. Ob-3306/18

Spričevala preklicujejo
Grah Helena, Kopališka ulica 14, Slovenj Gradec,
diplomo št. D-1823, izdajatelj Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, leto izdaje 2011. gny-339922

Drugo preklicujejo
BALONARSKI CENTER BARJE, d.n.o., Flandrova ulica 1, Ljubljana-Šentvid, potrdilo o vpisu
v register, št. 749, izdano na Dana d.o.o., izdajatelj
Javna agencija za civilno letalstvo, leto izdaje 2009.
gnx-339923
BALONARSKI CENTER BARJE, d.n.o., Flandrova
ulica 1, Ljubljana-Šentvid, potrdilo o plovnosti, št. 749,
izdano na Dana d.o.o., izdajatelj Javna agencija za civilno letalstvo, leto izdaje 2009. gnw-339924
CONTI TRANS d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana,
dovolilnice: RUS 1038409, RUS 1038408, UA 541925
in UA 541926, izdala OZS. gnr-339929
DARK TRANS d.o.o., Poslovna cona Risnik 32,
Divača, dovolilnico, št. 0700/01, država BIH – tretje države, oznaka države 070/11. gne-339917
DUŠAN SKUTNIK S.P., Zavrh nad Dobrno 20A,
Dobrna, izvod licence, št. 000613/002, za vozilo reg.
št. CE ZN-427. gnd-339918
DUŠAN SKUTNIK S.P., Zavrh nad Dobrno 20A,
Dobrna, izvod licence, št. 000613/001, za vozilo reg.
št. CE M8-228. gnc-339919
IGI d.o.o., Dragomelj 20A, Domžale, certifikat licence
št. G006486/05449, izdala Gospodarska zbornica Slovenije, veljavnost do 9. 1. 2019. gnv-339933
Jelić Ilija, Polje cesta 10, Ljubljana-Polje, potrdilo za voznika, št. 34157, veljavnost od 14. 5. 2018 do
14. 8. 2018, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije.
gnb-339920
Jovičić Aleksandar, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat NPK: Izvajalec del nizkih gradenj,
št. 7582853011-9-2017-15667, izdajatelj Šolski center
Celje, leto izdaje 2017. gnu-339926
Jovičić Jelenko, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat NPK: Izvajalec del visokih gradenj,

št. 0824577011-9-2017-71586, izdajatelj Šolski center
Celje, leto izdaje 2017. gnt-339927
JUDEŽ d.o.o., Resslova ulica 5, Novo mesto, izvod
licence, št. GE006612/02839/022, za tovorno vozilo, reg.
št. NM DK-416. gns-339928
KORELAT d.o.o. Ljubljana, Tacenska cesta 90, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500050730000,
izdana na ime Martin Kranjc, izdal Cetis d.d. gnq-339930
Milanović Miroslav, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat NPK: Izvajalec del visokih gradenj,
št. 0824577011-9-2017-28742, izdajatelj Šolski center
Celje, leto izdaje 2017. gnv-339925
Obreza Ivan, Cesta v Zadobrovo 7, Celje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500040747000, izdal Cetis
Celje d.d. gng-339915
PLOJ d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500040944000, izdal Cetis
d.d. gnp-339931
STANISLAV
KAVŠEK
S.P.,
Stantetova
ulica 11, Ivančna Gorica, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500041550000, izdal Cetis Celje d.d., na ime Stanislav Kavšek. gnf-339916
Topolnik Feliks, Križevci 65, Križevci pri Ljutomeru, izvod licence, št. 015091/001, za vozilo reg. št. MS RP-170,
veljavnost do 9. 12. 2022, izdano na Feliks Topolnik s.p.
Avtoprevozništvo. gnz-339921
TRANSPORT PODLESNIK, d.o.o., Pesnica 20a, Pesnica pri Mariboru, izvod licence, št. GE007058/05685/027,
za tovorno vozilo, reg. št. MB KC-218, veljavnost do 11. 12.
2019. gno-339932
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