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Javni razpisi

Št. 8016-24/2012-4 Ob-3400/12

Spremembe
V Javnem razpisu za sofinanciranje 

manjših začetnih investicij in subvencio-
niranje obrestne mere za bančne kredi-
te v mikro, malih in srednje velikih podje-
tjih v Pomurski regiji, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 47 z dne 22. 6. 2012 
(Ob-3288/12) s strani Slovenskega regio-
nalno razvojnega sklada, se vključijo na-
slednje spremembe:

– V 6. poglavju se v četrtem odstavku 
9. točke črta besedilo »RRA Mura izvede 
nadzor namenske porabe sredstev in na 
podlagi le-tega izda zahtevek za nakazilo 
nepovratnih sredstev upravičencem. Nepo-
vratna sredstva bodo nakazana na TRR, ki 
bodo navedeni na zahtevku«.

– v 9. poglavju se v 1. točki besedilo »1. 
Merilo« nadomesti s »Pogoj«;

– v 9. Poglavju se za prvim odstavkom 
doda 1. točka »1. Merila za izbiro so:

a. Tržni in ekonomski elementi investicije 
(največ 60 točk)

b. Ocena investitorja (največ 40 točk).
Merila ocenjevanja so podrobneje razde-

lana v razpisni dokumentaciji oziroma pova-
bilu k oddaji vloge.

Kriterij za dodelitev nepovratnih sredstev 
je, da vloga doseže najmanj 60 točk.«

– v 9. poglavju drugi odstavek 1. točke 
postane 2. točka.

Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-3412/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Du-

najska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi:
– četrtega odstavka 29. člena Uredbe 

o izvajanju Programa ukrepov na podro-
čju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 
2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11 in 40/11, 
v nadaljevanju: Uredba),

– Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 
z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 
o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev 
za pro izvajanje in trženje čebelarskih pro-
izvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, 
str. 83), zadnjič spremenjene z Uredbo 
Komisije (EU) št. 726/2010 z dne 12. av-
gusta 2010 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvaja-
nje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukre-
pih za izboljšanje splošnih pogojev za pro-
izvajanje in trženje čebelarskih pro izvodov 
(UL L št. 213 z dne 13. 8. 2010, str. 29),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 
21. junija 2005 o financiranju skupne kmetij-

ske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sve-
ta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 
o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 
o podpori za razvoj podeželja iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 
o financiranju skupne kmetijske politike 
(UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve kmetijskih trgov in o posebnih določ-
bah za nekatere kmetijske pro izvode (ured-
ba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 
2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Ured-
bo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
št. 261/2012 z dne 14. marca 2012 o spre-
membi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 
glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka 
in mlečnih izdelkov (UL L št. 94 z dne 30. 3. 
2012, str. 38),

– Sklepa Komisije z dne 14. 9. 2010 
o odobritvi programa za izboljšanje pride-
lave in trženja čebelarskih pro izvodov, ki ga 
je Republika Slovenija predložila Evropski 
komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES, 
objavlja

javni razpis
za oddajo vlog v okviru ukrepa 

subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih 
matic za leto 2012

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev 

nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Sub-
vencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za 
leto 2012.

Skupna višina nepovratnih sredstev, na-
menjena za izvajanje ukrepov v okviru ukre-
pa Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih 
matic za leto 2012 znaša do 29.518 eurov.

Sredstva bremenijo proračunski postavki 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v nadalje-
vanju: Ministrstvo):

– PP 944310 – Program ukrepov v če-
belarstvu – 07- 13 – EU, v višini do 14.759 
eurov,

– PP 944810 – Program ukrepov v če-
belarstvu – 07- 13 – slovenska udeležba, 
v višini do 14.759 eurov.

Delež prispevka Evropske unije v celo-
tnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih 
stroškov.

2. Vlagatelji: vlagatelji za ukrep Sub-
vencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic 
za leto 2012 so vzrejevalci, ki so povečali 
vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške 
in gospodarske) čebeljih matic v letu 2011 
najmanj za 5 odstotkov glede na vpisane 

čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo 
v preteklem programskem letu, kar pomeni, 
da so bile vzrejene od 1. 5. 2010 do 31. 8. 
2011 ter izpolnjujejo podrobneje predpisane 
pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene 
v četrtem poglavju tega javnega razpisa.

3. Predmet podpore: predmet podpore 
je dodelitev nepovratnih sredstev vzreje-
valcem čebeljih matic, če so povečali vzre-
jo kakovostnih plemenskih (rodovniške in 
gospodarske) čebeljih matic v letu 2011 
najmanj za 5 odstotkov glede na vpisane 
čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo 
v preteklem programskem letu, kar pome-
ni, da so bile vzrejene od 1. 5. 2010 do 
31. 8. 2011.

4. Pogoji za dodelitev nepovratnih sred-
stev

4.1 Pogoji za dodelitev nepovratnih sred-
stev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vlo-
ge. Vlagatelj lahko pridobi subvencijo za 
vzrejo čebeljih matic v okviru ukrepa Sub-
vencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za 
leto 2012 samo na podlagi ene odobrene 
vloge.

4.2 Pogoji za dodelitev subvencije v okvi-
ru ukrepa Subvencioniranje vzrejevalcev če-
beljih matic za leto 2012 so:

– vlagatelj mora izpolniti pogoj iz druge-
ga poglavja tega javnega razpisa;

– vlagatelj, ki je pravna oseba ali sa-
mostojni podjetnik posameznik, ne sme biti 
v stečajnem postopku, v postopku prisilne 
poravnave ali v postopku likvidacije;

– vlagatelj mora biti imetnik transakcij-
skega računa v Republiki Sloveniji;

– vlagatelj mora biti vpisan v register če-
belnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) naj-
pozneje dan pred oddajo vloge;

– vlagatelj mora v CRČ sporočati podat-
ke o številu čebeljih družin v svojih čebelnja-
kih v skladu s predpisom, ki ureja označeva-
nje čebelnjakov;

– vlagatelj mora priložiti kopijo odločbe 
Ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih 
matic za leto 2012 in potrdilo o vzreji za 
posamezno vzrejno sezono za katero vla-
ga vlogo;

– vlagatelj mora priložiti potrdilo o šte-
vilu čebeljih matic, ki so vpisane v izvorno 
rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki 
ureja zootehniške standarde za plemensko 
kranjsko čebelo, v preteklem programskem 
letu, ki ga prejme od druge priznane rejske 
organizacije;

– vlagatelj mora priložiti potrdilo o pra-
vilni izvedbi direktnega testa v letu 2011, 
ki ga prejme od druge priznane rejske or-
ganizacije.
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5. Obveznosti prejemnika sredstev
5.1 Prejemnik sredstev mora vzrejati 

čebelje matice še najmanj pet let po prejeti 
pomoči, razen ob morebitni višji sili ali iz-
rednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne 
okoliščine po tem javnem razpisu štejejo 
zlasti: smrt prejemnika sredstev, dolgotraj-
na nezmožnost prejemnika sredstev za 
delo, razlastitev velikega dela kmetijske-
ga gospodarstva, če tega ni bilo mogoče 
pričakovati na dan prevzema obveznosti, 
uničenje čebelnjakov na kmetijskem go-
spodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska 
bolezen, ki prizadene vse čebelje družine 
ali njihov del.

5.2 O višji sili ali izrednih okoliščinah 
mora prejemnik sredstev ali njegova poo-
blaščena oseba pisno ali v elektronski obliki 
obvestiti Agencijo Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (v na-
daljevanju: Agencija), in predložiti ustrezna 
dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, 
ko je prejemnik sredstev oziroma njegova 
pooblaščena oseba to zmožna storiti.

5.3 Prejemnik sredstev mora hraniti do-
kumentacijo, ki je bila podlaga za dodeli-
tev sredstev še najmanj pet let od dneva 
zadnjega izplačila sredstev na transakcijski 
račun.

5.4 Kontrola na kraju samem ali inšpek-
cijski pregled se lahko opravi tudi pet let 
od dneva zadnjega izplačila na transakcij-
ski račun.

6. Višina subvencije
Subvencija vzrejevalcem čebeljih matic, 

ki uveljavljajo subvencijo za gospodarske 
čebelje matice znaša 2 € na čebeljo matico, 
za rodovniške čebelje matice pa subvencija 
znaša 7 €.

Na podlagi Zakona o dohodnini (Uradni 
list RS, št. 13/11 – UPB, 9/12 – Odl. US, 
24/12, 30/12 in 40/12 – ZUJF) bo Agencija 
pri izdaji odločb za ukrep Subvencionira-
nje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2012 
upoštevala obveznost obračuna akontacije 
dohodnine izplačanih sredstev.

7. Vloga
7.1 Vloga mora biti izpolnjena na obraz-

cu iz razpisne dokumentacije in oddana 
z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno 
s podpisano in v primeru pravne osebe ži-
gosano izjavo vlagatelja iz razpisne doku-
mentacije ter z vsemi prilogami in dokazili, 
v skladu z razpisno dokumentacijo tega jav-
nega razpisa.

7.2 Javni razpis je odprt od naslednje-
ga dne po objavi javnega razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije do vključno 
31. avgusta 2012. V primeru, da bodo po-
rabljena vsa sredstva za ukrep Subvenci-
oniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 
2012 pred 31. avgustom 2012, se vloge 
lahko vlagajo do objave obvestila o zaprtju 
tega javnega razpisa. Obvestilo o zaprtju 
tega javnega razpisa bo objavljeno na sple-
tni strani ministrstva.

7.3 Razpisna dokumentacija je vlagate-
ljem na voljo od dneva objave tega javnega 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Razpisna dokumentacija se objavi na spletni 
strani ministrstva – http://www.mko.gov.si/ in 
Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/. Infor-
macije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, vsak 
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, 
v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 
14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posre-
dujejo tudi po elektronski pošti na naslov: 
aktrp@gov.si.

8. Rok in način prijave
8.1 Vlogo je potrebno poslati s priporoče-

no pošto na naslov: Agencija RS za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana (velja poštni žig) ali vložiti 
v vložišču Agencije, od odprtja tega javnega 
razpisa do 31. avgusta 2012. V primeru, da 
bodo porabljena vsa sredstva za ukrep Sub-
vencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za 
leto 2012 pred 31. avgustom 2012, se vloge 
lahko vlagajo do objave obvestila o zaprtju 
tega javnega razpisa.

8.2 Vloge, vložene pred odprtjem tega 
javnega razpisa in vloge, vložene po objavi 
obvestila o zaprtju javnega razpisa oziroma 
po 31. avgustu 2012, se bodo zavrgle.

8.3 Vloge, ki bodo poslane po pošti kot 
navadna pošiljka, se bodo zavrgle.

8.4 Na ovojnici vloge mora biti razviden 
datum in čas (ura, minuta) oddaje priporo-
čene vloge na pošti, označen s strani po-
šte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek 
in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID 
številka ter oznaka javnega razpisa, na ka-
terega se prijavlja za podporo: Ne odpiraj 
– Vloga na javni razpis: Subvencioniranje 
vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2012.

9. Obravnava vlog in postopek odobritve 
ter nadzor nad izvajanjem

Postopek obravnave vlog je določen 
v VI. poglavju Uredbe in IV. poglavju Zako-
na o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08).

9.1 Agencija odpira in obravnava vloge 
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti 
po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po 
vrstnem redu popolnih vlog, ki izpolnjuje-
jo predpisane pogoje do porabe razpoložlji-
vih sredstev za ukrep.

9.2 Če je skupna višina zaprošenih sred-
stev višja od razpoložljivih sredstev, Agen-
cija v primeru dveh ali več popolnih in vse-
binsko ustreznih vlog z enakim datumom in 
časom (ura, minuta) oddaje popolne vloge, 
izvede žrebanje za določitev vrstnega reda 
prispelih vlog.

9.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. 
O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni 
pisno.

9.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žreba-
nje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje pred-
stojnik Agencije izmed javnih uslužbencev, 
zaposlenih na Agenciji.

9.5 Žrebanje se opravi v uradnih prosto-
rih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik. 
Zapisnik podpišejo člani komisije, ki so nad-
zirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, 
in vlagatelji, če so prisotni.

9.6 Odpiranje vlog ni javno.
9.7 V primeru nepopolne vloge se za da-

tum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta 
datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolni-
tve na pošti ali oddaje v vložišču Agencije. 
Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se 
dopolnjena vloga ponovno pregleda.

9.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se 
po vrstnem redu uvrsti na konec seznama 
popolnih vlog in dobi zaporedno številko.

9.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi 
manjkajočega pečata, številk uradnih doku-
mentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na 
seznam prejetih ali popolnih vlog.

9.10 Vloga, ki ni dopolnjena v celoti 
v roku, se s sklepom zavrže.

9.11 Rok za dopolnitev vloge je osem dni 
po vročitvi poziva za dopolnitev.

9.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se pre-
verja po vrstnem redu časa oddaje popolne 
vloge.

9.13 Vloga, ki je popolna in izpolnju-
je predpisane pogoje, vendar razpoložljiva 
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev 
v celoti, se lahko odobri do višine razpolo-
žljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. 
V nasprotnem primeru se vloga zavrne in 
ponovi postopek iz tega odstavka z nasle-
dnjo vlogo.

9.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo 
z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.

9.15 Z odločbo je na podlagi predloženih 
ustreznih dokazil določena višina odobre-
nih sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana 
odločba o odobritvi sredstev, postane upra-
vičenec.

9.16 Sredstva Agencija izplača na tran-
sakcijski račun upravičenca.

9.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, 
ki je za iste upravičene stroške, kot jih na-
vaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem 
javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske 
unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz 
naslova lokalne samouprave.

9.18 Sredstva se ne dodelijo za dejav-
nosti zunaj območja Republike Slovenije.

9.19 Pred izdajo odločbe se lahko opravi 
kontrola na kraju samem.

9.20 Če Agencija po izplačilu sredstev 
ugotovi, da so bila sredstva neupravičeno 
dodeljena, je prejemnik sredstev dolžan vr-
niti vsa prejeta sredstva v proračun skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 Ob-3431/12
Republika Slovenija, Vlada Republike 

Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo 
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije 
zastopa dr. Žiga Turk, minister za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljeva-
nju: Republika Slovenija), v skladu z 21. čle-
nom Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10; ZSPDSLS) in 30. členom 
Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem 
države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11; USPDSLS), 
objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine  
po metodi javne dražbe

1. Naziv in sedež organizatorja in upo-
rabnika: Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 
Ljub ljana in Šolski center Celje, Pot na Lavo 
22, 3000 Celje.

2. Predmet prodaje: nepremičnina z ID 
znakom: 1082-1435/0-0 (parc. št. 1435/0, 
k.o. Teharje), dvorišče površine 445 m2 in 
poslovna stavba površine 555 m2, št. stav-
be 1230, na naslovu Cesta Kozjanskega 
odreda 1, Štore.

V naravi navedena nepremičnina pred-
stavlja telovadnico in stanovanje bivše Sre-
dnje šole Štore v samem centru Štor.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnine.

4. Izklicna cena: 115.563,26 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 

Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje za-
konsko določenega davka na promet z ne-
premičninami, ki ga plača kupec.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnina 
se plača v 8 dneh po prejemu podpisane 
pogodbe na račun prodajalca oziroma v več 
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obrokih pod pogojem zavarovanja z nepre-
klicno bančno garancijo na prvi poziv. Po-
godbo mora kupec podpisati v 15 dneh od 
poziva k podpisu pogodbe.

Plačilo kupnine v navedenem roku je bi-
stvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala v prostorih ministrstva, Masa-
rykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, pritličje, 
sejna soba, v torek, dne 24. 7. 2012, z za-
četkom ob 11. uri.

7. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne in fizične osebe, ki skladno s pravnim 
redom Republike Slovenije lahko postanejo 
lastniki nepremičnin;

b. dražitelji morajo pred dražbo predlo-
žiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali 
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme 
biti starejše od 30 dni;

c. dražitelji morajo pred draž-
bo predložiti dokazilo o plačani 10 % var-
ščini od izklicne cene za nepremičnino, 
za katero dražijo. Varščina se plača na ra-
čun št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 
33308-7200994-860110. Dražitelj mora na 
dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine 
s priloženo celotno številko računa za pri-
mer vračila varščine. Uspelemu dražitelju 
se varščina všteje v kupnino, ostalim se 
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opra-
vljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne 
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali 
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu 
pogodbe ali ne zavaruje neplačanega dela 
kupnine z nepreklicno bančno garancijo na 
prvi poziv, se vplačana varščina zadrži, ter 
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu 
najugodnejšemu ponudniku;

d. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnje-
vanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke, 
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila draž-
bo, izločeni iz postopka;

e. vse stroške v zvezi s prenosom la-
stništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško 
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet 
nepremičnin, plača kupec;

f. dražitelj pred nastopom na javni dražbi 
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim 
in dejanskim stanjem nepremičnine;

g. nepremičnine so na prodaj po načelu 
videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne 
bodo upoštevane.

8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s so-
glasjem predstojnika lahko postopek ustavi 
do sklenitve pravnega posla.

9. Informacije: za dodatne informacije 
s predhodnim ogledom nepremičnine se 
obrnite na Staneta Križnika, Šolski center 
Celje, tel. 041/826-419, v zvezi s pogoji pri-
jave se obrnite na Smiljo Jarni, Ministrstvo 
za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 
Ljub ljana, tel. 01/400-52-26, e-pošta: smi-
lja.jarni@gov.si.

Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije

 Ob-3432/12
Republika Slovenija, Vlada Republike 

Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo 
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije 
zastopa dr. Žiga Turk, minister za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljeva-
nju: Republika Slovenija), v skladu z 21. čle-
nom Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10; ZSPDSLS) in 30. členom 
Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem 

države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11; USPDSLS), 
objavlja

javni razpis
za prodajo premičnin  

po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja in upo-

rabnika: Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport (MIZKŠ), Masaryko-
va 16, 1000 Ljub ljana in Šolski center Kr-
ško-Sevnica, CKŽ 131, 8270 Krško.

2. Predmet prodaje: premičnine; oprema 
in stroji Šolskega centra Krško-Sevnica, po 
priloženem seznamu, objavljenem na spletni 
strani MIZKŠ http://www.mizks.gov.si/si/jav-
ne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_stvarnim_
premozenjem/, v petek dne 6. 7. 2012, 
skupaj 91 kosov, z navedeno CPV – iz-
klicno ceno premičnin od 2, 00 EUR do 
2.170,00 EUR.

3. Način in rok plačila kupnine: pogodbo 
mora kupec podpisati takoj, ko je možno 
oziroma najkasneje v 15 dneh od končane 
dražbe. Kupnina se plača takoj ali najkasne-
je v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na račun 
prodajalca. Plačilo kupnine v navedenem 
roku je bistvena sestavina pravnega posla 
in pogoj za prevzem premičnine s strani 
prodajalca po načelu videno – kupljeno - 
odpeljano.

4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala v prostorih bivše Magnetike, 
Hočevarjev trg 1, 8270 Krško (za Fakulteto 
za logistiko), v ponedeljek, dne 23. 7. 2012, 
od 12.30 do 15.30.

5. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne in fizične osebe;
b) dražitelji morajo pred dražbo predlo-

žiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali 
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme 
biti starejše od 30 dni;

c) dražba bo potekala po načelu videno 
– kupljeno – odpeljano v najkrajšem mo-
žnem času. Kasnejše reklamacije ne bodo 
upoštevane;

d) izklicna vrednost oziroma vsaka na-
daljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden 
od udeležencev javne dražbe navedene 
cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, 
da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana 
trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, 
ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po 
kakšni ceni je bil predmet javne dražbe pro-
dan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. 
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je 
javna dražba neuspešna;

e) predmet javne dražbe se bo prodal 
dražitelju, ki bo podal najvišjo kupnino.

6. Informacije: interesenti si lahko ogle-
dajo predmet javne dražbe v ponedeljek, 
23. 7. 2012, med 10. in 12. uro, v prostorih 
bivše Magnetike, Hočevarjev trg 1, 8270 
Krško (za Fakulteto za logistiko).

Za dodatne informacije v zvezi z ogle-
dom nepremičnine se obrnite na Branka 
Kastelica, Šolski center Krško-Sevnica, 
tel. 041/576-014. V zvezi s pogoji prija-
ve se obrnite na Smiljo Jarni, Ministrstvo 
za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 
Ljub ljana, tel. 01/400-52-26, e-pošta: smi-
lja.jarni@gov.si.

7. Vlada RS ali pooblaščena oseba s so-
glasjem predstojnika lahko postopek ustavi 
do sklenitve pravnega posla.

Republika Slovenija,  
Vlada Republike Slovenije

Št. 61/2012 Ob-3423/12
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju 

javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izo-
braževalna fundacija Republike Slovenije, 
javni sklad« v Javni sklad Republike Slove-
nije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni 
list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in 
finančnim načrtom Javnega sklada Republi-
ke Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
za leto 2012, ki ga je Vlada Republike Slo-
venije sprejela dne 12. 6. 2012 ter Splošnimi 
pogoji poslovanja Javnega sklada Republi-
ke Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
(Uradni list RS, št. 91/2009; v nadaljevanju 
SPP), Javni sklad Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: 
sklad) objavlja

javni razpis
štipendij za podiplomski študij 

državljanov Zahodnega Balkana v 
Sloveniji za leto 2012 (138. javni razpis)

1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendi-

ranje državljanov Zahodnega Balkana za 
podiplomski študij naravoslovja, tehnike ali 
medicine na izobraževalnih ustanovah v Re-
publiki Sloveniji za posamezno stopnjo izo-
braževanja, in sicer za:

– magistrski študij (druga stopnja),
– doktorski študij.
Med države Zahodnega Balkana se po 

tem javnem razpisu prištevajo države, ki jih 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) definira kot prejemnice 
uradne razvojne pomoči, in sicer Republika 
Albanija, Bosna in Hercegovina, Republika 
Črna gora, Republika Kosovo, Republika 
Makedonija in Republika Srbija.

Kandidat po tem javnem razpisu ne more 
pridobiti štipendije za:

– enoviti magistrski študij,
– študij na nižji ali enaki stopnji izobraz-

be, ki jo je v preteklosti že zaključil oziroma 
jo zaključuje,

– ponovni vpis v isti letnik na istem pro-
gramu.

Pravica do štipendije se podeli od letni-
ka, v katerega je kandidat vpisan v študij-
skem letu 2012/2013, dalje, do zaključka 
posameznega študijskega programa. Kan-
didat se mora vpisati in s študijem v letniku, 
v katerega je vpisan, tudi pričeti v koledar-
skem letu 2012.

Za uvrstitev študijskega programa v po-
dročje izobraževanja se upošteva klasifika-
cija Statističnega urada Republike Slovenije 
KLASIUS-P (v nadaljevanju: KLASIUS-P), 
ki je javno objavljena na spletni strani 
SURS na naslednji povezavi: http://www.
stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf. K naravo-
slovju, tehniki oziroma medicini se uvršča-
jo naslednje kategorije klasifikacije KLASI-
US-P:

4. Naravoslovje, matematika in računal-
ništvo

5. Tehnika, pro izvodne tehnologije in 
gradbeništvo

6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in ve-
terinarstvo

72. Zdravstvo
84. Transportne storitve
85. Varstvo okolja.
O uvrstitvi študijskih programov v posa-

mezno področje izobraževanja, sklad odloči 
na podlagi seznama akreditiranih visokošol-
skih zavodov in študijskih programov Na-
cionalne agencije Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), ki je 
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javno objavljen na spletni strani NAKVIS: 
http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/Details/46.

Štipendija se podeli za:
– življenjske stroške; v skupni višini 

8.400,00 EUR za posamezno študijsko leto;
in
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne 

štipendije za šolnino za posamezno študij-
sko leto po tem javnem razpisu znaša 100 % 
šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za 
posamezno študijsko leto.

Za šolnino se upošteva znesek, ki ga po-
sameznik letno plača izobraževalni ustanovi 
za obiskovanje izobraževalnega programa. 
Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali ne-
obveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot 
so na primer stroški vpisa, študijske lite-
rature, članstva v organizacijah ali klubih, 
prispevkov za laboratorij, zdravstvenega ali 
drugega zavarovanja in drugi stroški.

2. Vrednost javnega razpisa: vrednost 
javnega razpisa je 600.000,00 EUR za vsa 
leta štipendiranja izbranih kandidatov, in si-
cer od letnika, v katerem se bodo vpisali 
v koledarskem letu 2012 dalje do zaključka 
izobraževanja.

3. Pogoji javnega razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:
3.1. ni državljan Republike Slovenije in 

slovenskega državljanstva ne bo pridobil 
v času študija, za katerega štipendiranje 
se prijavlja,

3.2. je državljan ene izmed držav Zaho-
dnega Balkana, kot jih določa drugi odsta-
vek 1. točke tega javnega razpisa,

3.3. ima stalno prebivališče izven Repu-
blike Slovenije,

3.4. je oziroma bo dodiplomski študij za-
ključil v državi, katere državljan je,

3.5. ni sprejet ali vpisan na enoviti ma-
gistrski študij,

3.6. je v študijskem letu 2012/2013 spre-
jet ali vpisan na magistrski študij 2. stopnje 
ali doktorski študij naravoslovja, tehnike ali 
medicine, skladno s prvim in petim odstav-
kom točke 1. Predmet javnega razpisa tega 
javnega razpisa,

3.7. študij iz prejšnje alineje poteka 
v okviru javno veljavnega (akreditiranega) 
študijskega programa na javno veljavni 
(akreditirani) izobraževalni instituciji v Re-
publiki Sloveniji in bo na tem študiju pridobil 
javno veljavno izobrazbo,

3.8. bo iz prejšnje alineje pridobljena sto-
pnja izobrazbe višja od najvišje ravni, ki jo je 
pridobil na preteklem zaključenem izobraže-
valnem programu oziroma jo bo pridobil na 
programu, ki ga zaključuje,

3.9. bo imel v času študija prijavljeno 
začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
iz namena študija skladno s tretjo alinejo 
1. točke 35. člena Zakona o tujcih (ZTuj-2) 
Uradni list RS, št. 50/11 (57/11 – popr.),

3.10. ne prihaja na študij v Slovenijo na 
podlagi programov akademskih izmenjav,

3.11. v času študija, za katerega štipen-
diranje se prijavlja, bo imel status študenta,

3.12. bo ves čas študija prebival v Re-
publiki Sloveniji, pri čemer so izmenjave 
v tujino v okviru študijskega programa na 
podlagi predhodnega soglasja sklada do-
voljene, če ne potekajo v državi, iz katere 
kandidat prihaja,

3.13. oblika študija ni študij na daljavo 
oziroma se študij ne odvija le s konzultaci-
jami v Republiki Sloveniji,

3.14. v času študija za katerega štipendi-
ranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od 

štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje ali 
drugih prejemkov za izobraževanje po dru-
gih predpisih v Republiki Sloveniji,

3.15. v času študija, za katerega štipen-
diranje se prijavlja, ne bo niti v delovnem 
razmerju, niti ne bo opravljal samostojne 
registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji 
ali v tujini,

3.16. v času študija, za katerega štipen-
diranje se prijavlja, ni oziroma ne bo vpisan 
v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje ali pri-
stojnem organu v tujini,

3.17. v času študija, za katerega štipen-
diranje se prijavlja, ne bo imel statusa mla-
dega raziskovalca in tega statusa tudi ne 
bo pridobil.

Če bo kandidatu podeljena štipendija po 
tem javnem razpisu, bo moral vse zgoraj 
navedene pogoje izpolnjevati celoten čas 
študija.

4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati originalno, v celoti 

izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijav-
nico in izjavo (statement) na predpisanem 
obrazcu, ki skladu omogoča poizvedovanje 
in izmenjavo informacij v zvezi s študijem 
pri izobraževalni ustanovi v Republiki Slo-
veniji.

Kandidat, ki v času trajanja razpisnega 
postopka še ne prebiva v Republiki Slove-
niji, mora ob prijavi oddati pooblastilo za 
zastopanje osebi s prebivališčem v Repu-
bliki Sloveniji za vsa dejanja v postopku za 
pridobitev štipendije v skladu z določili iz 
7. točke tega javnega razpisa.

Izpolnjeni in podpisani prijavnici, izjavi 
in pooblastilu za zastopanje mora kandidat 
priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in 
izbirnih meril:

4.1. potrdilo o državljanstvu kandidata in 
stalnem prebivališču, izdano s strani pristoj-
ne ustanove oziroma fotokopijo veljavnega 
potnega lista,

4.2. potrdilo o vloženi prošnji za izdajo 
oziroma obnovo dovoljenja za prebivanje,

4.3. potrdilo o vpisu ali sprejemu na ma-
gistrski študij 2. stopnje oziroma doktorski 
študij v študijskem letu 2012/2013, ki se gla-
si na ime kandidata, ki ga izda izobraževal-
na ustanova v Republiki Sloveniji in vsebuje:

– polni naziv študijskega programa;
– podatek o trajanju študijskega progra-

ma;
– podatek, da se študij v celoti odvija 

v Sloveniji;
– letnik študija, v katerega je kandidat 

sprejet/ vpisan v študijskem letu 2012/2013 
ter podatek, katerič je kandidat sprejet/vpi-
san v ta letnik oziroma ali gre za ponovni 
vpis;

– podatek o višini letne šolnine, pri če-
mer mora izobraževalna ustanova tudi na-
vesti, zakaj šolnino kandidatu zaračunava. 
Če kandidatu šolnine ni potrebno plačati, 
mora izobraževalna ustanova navesti, zakaj 
šolnine kandidatu ne zaračunava,

4.4. diplomo dodiplomskega izobraževa-
nja, če ga je kandidat že zaključil,

4.5. diplomo zadnjega zaključenega po-
diplomskega izobraževanja, če ga je kandi-
dat zaključil,

4.6. potrdilo izobraževalne ustanove 
o uspehu, in sicer:

– potrdilo izobraževalne ustanove o vseh 
ocenah, ki jih je kandidat pridobil do 31. 12. 
2011 na dodiplomskem študiju, vključno 
z oceno diplome, če je kandidat do 31. 12. 
2011 dodiplomski študij že zaključil.
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Če kandidat na dodiplomskem študiju 
nima obveznosti, ki bi se ocenjevale z oce-
nami mora o tem predložiti potrdilo izobraže-
valne ustanove ter spričevalo vseh letnikov 
srednje šole in zaključnega ali maturitetnega 
izpita, če je ta izpit opravil.

4.7. če je kandidat študij iz prejšnje 
točke zaključil v Albaniji ali na Kosovu, 
mora predložiti tudi uradno ocenjevalno le-
stvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izo-
braževalna ustanova, na kateri je kandidat 
zaključil ta študij,

4.8. dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu 
znanstvenih člankov in prispevkov:

a) za objave: izpis bibliografskih enot 
iz vzajemne baze podatkov Cobiss (če ta 
v državi kandidata obstaja) ali za vsako ob-
javo fotokopija prvih strani člankov, kazal in 
naslovnic publikacij, iz katerih so razvidni 
avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN 
oziroma ISSN številko s prevodom v sloven-
ski ali angleški jezik;

b) za aktivno udeležbo na znanstveni 
konferenci: za vsako udeležbo fotokopija 
naslovnice in kazala brošure o prispevkih 
na konferenci, iz katerih so razvidni avtorji in 
kataložni zapis o publikaciji z ISBN oziroma 
ISSN številko s prevodom v slovenski ali 
angleški jezik.

Dokazilo iz 4.6. točke prejšnjega odstav-
ka mora biti original oziroma overjen prepis. 
Oddanih originalov in overjenih prepisov 
sklad ne vrača.

Dokazila so lahko oddana v tujem jeziku, 
vendar ima sklad pravico zahtevati prevod 
v slovenski jezik.

5. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge se ocenjujejo po spodaj navedenih 

treh kriterijih, najvišje možno skupno število 
točk je sto (100).

a) Stopnja študija – 30 točk

Kandidat se vpisuje na magistrski študij (druga stopnja) 30 točk

Kandidat se vpisuje na doktorski študij 0 točk

Najvišje možno število točk po tem me-
rilu je 30.

b) Objave – 30 točk
Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti 

znanstveni prispevki v znanstveni periodični 
oziroma monografski publikaciji, ki niso re-
zultat študijskih obveznosti kandidata.

Objava samostojnega znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma 
monografski publikaciji vsaka objava – 15 točk

Objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma monografski 
publikaciji v soavtorstvu vsaka objava – 10 točk

Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (predavanje ali objava posterja) samostojno ali 
v soavtorstvu vsaka aktivna udeležba – 3 točke

Za točkovanje se bodo upoštevali zgolj 
članki in prispevki, ki bodo izpolnjevali po-
goje javnega razpisa in bodo vpisani na 
prijavnici ter objavljeni v tiskani ali elektron-
ski obliki oziroma vneseni v vzajemno bazo 
podatkov Cobiss (če ta v državi kandidata 
obstaja) najkasneje do 15. 9. 2012.

Če kandidat predloži fotokopije prvih 
strani člankov, kazal in naslovnic publikacij, 
iz katerih so razvidni avtorji, vendar publika-
cija, v kateri se objava nahaja, nima ISBN 
oziroma ISSN številke, se šteje, da kandidat 
ne uveljavlja točk po tem merilu.
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Če kandidat predloži izpis iz vzajemne 
baze podatkov, morajo biti vpisane objave 
kategorizirane, kar pomeni, da mora biti iz 
izpisa iz vzajemne baze razvidno, da gre 
za znanstveno objavo oziroma aktivno ude-
ležbo na znanstveni konferenci. Če obja-
ve v vzajemni bazi niso kategorizirane, se 
upošteva, da kandidat ne uveljavlja točk po 
tem merilu.

Najvišje možno število točk po tem me-
rilu je 30.

c) Povprečna ocena – 40 točk
Povprečna ocena se točkuje kot sledi:
– povprečna ocena od vključno 6,0 do 

7,0 – 0 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,0 do 

7,4 – 5 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,4 do 

8,0 – 10 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,0 do 

8,6 – 20 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,6 do 

9,2 – 30 točk,
– povprečna ocena od vključno 9,2 do 

vključno 10 – 40 točk.
Za izračun povprečne ocene se ena-

kovredno upoštevajo vse ocene iz potrdi-
la iz točke 4.6 tega javnega razpisa. Pri 
ocenah, doseženih na izobraževalnih in-
stitucijah v tujini, se vsaka ocena najprej 
pretvori v slovenski visokošolski sistem 
ocenjevanja. Na podlagi pretvorjenih ocen 
se izračuna povprečna ocena na 4 deci-
malna mesta. Na podlagi tako izračunane 
povprečne ocene se dodelijo točke iz prej-
šnjega odstavka.

Najvišje možno število točk po tem me-
rilu je 40.

6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu 

z določbami zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek, komisija, ki jo s sklepom imenuje 
direktor sklada.

Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali 
pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila 
na podlagi meril, ki jih določa javni razpis, 
ter določila prednostni seznam teh kandi-
datov, kjer bo te kandidate razvrstila po vr-
stnem redu glede na prejeto število točk, 
in sicer od kandidata z največ točkami do 
kandidata z najmanj točkami.

Za štipendiranje bodo med kandidati, ki 
bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, 
izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo gle-
de na merila javnega razpisa prejele višje 
število točk, do porabe sredstev.

V primeru, da ima več kandidatov isto 
število točk, se za odločitev o upravičencih 
uporabi razmejitvena merila, pri čemer se 
vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog 
ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:

– kandidat se vpisuje na magistrski študij 
(2 stopnja),

– kandidat ima višjo povprečno študijsko 
oceno, ki je bila osnova za točkovanje po 
merilu uspeha.

7. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega 

postopka prebiva v tujini, mora pooblastiti 
osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji 
za zastopanje. Kandidat ne more biti hkrati 
tudi pooblaščenec.

Obrazec za pooblastilo je del razpisne 
dokumentacije in je na voljo na spletnih stra-
neh ali na sedežu sklada.

Pooblastilo mora biti oddano v originalu 
in ga morata podpisati kandidat in poobla-
ščenec.

8. Odločanje in pogodbeno razmerje
Sklad vsem kandidatom izda odločbe 

o izidu javnega razpisa.
Po dokončnosti pozitivnih odločb ter po 

tem, ko kandidat predloži dokazila, zahte-
vana v odločbi, sklad z izbranimi kandidati 
sklene pogodbo o štipendiranju.

Nakazilo štipendije je mogoče izvršiti 
šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju, 
ki se sklene skladno s SPP.

9. Dostopnost dokumentacije: besedi-
lo javnega razpisa, prijavnico in obrazec 
za pooblastilo kandidati dobijo na spletni 
strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu 
Javnega sklada Republike Slovenije za ra-
zvoj kadrov in štipendije na Dunajska 22 (6. 
nadstropje), Ljub ljana, v poslovnem času 
v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 
15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v pe-
tek med 9. in 14. uro.

10. Rok in način oddaje vlog
Kandidati morajo vlogo v fizični obliki 

(v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico 
skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skla-
du Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije, na naslov Dunajska 22, 1000 
Ljub ljana (s pripisom: prijava na 138. javni 
razpis).

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan 
objave javnega razpisa v Uradnem listu 
RS in traja do izteka zadnjega dne roka za 
oddajo vlog, ki je petek, 21. 9. 2012.

Vloga je vložena pravočasno, če jo 
sklad prejme, preden se izteče rok za vlo-
žitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno 
po pošti, se za dan, ko sklad prejme vlogo, 
šteje dan oddaje na pošto.

Vlogo je možno oddati osebno na naslo-
vu sklada v poslovnem času, in sicer v po-
nedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, 
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 
9. in 14. uro.

Vloge, vložene po poteku prijavnega 
roka, bo sklad zavrgel.

Vloge, poslane po elektronski pošti, se 
ne bodo upoštevale.

Vloga se šteje za popolno, če je odda-
na na predpisani prijavnici in vsebuje vse 
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa 
ta javni razpis.

Kandidati, ki ne bodo oddali popolne 
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. V pri-
meru, da vloge ne bodo dopolnili v roku, 
določenem v zahtevi za dopolnitev vloge, 
bo sklad njihove vloge zavrgel.

Vloga je v skladu z določili 26. točke 
28. člena Zakona o upravnih taksah (Ura-
dni list RS, št. 106/10 – UPB-5) takse pro-
sta.

11. Dodatne informacije: dodatne infor-
macije so na voljo na spletni strani skla-
da, www.sklad-kadri.si v razdelku Aktual-
ni razpisi – 138. javni razpis, osebno ali 
telefonsko pa med uradnimi urami, vsak 
delovni dan od ponedeljka do petka med 
9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 
16. uro, pri Doris Sattler, tel. 01/434-58-92, 
e-pošta: doris.sattler@sklad-kadri.si.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 12-00728 Ob-3390/12
Na podlagi 102. člena Pravilnika 

o po stopkih (so)financiranja, ocenjevanja 
in spremljanju izvajanja raziskovalne de-
javnosti (Uradni list RS, št. 72/11) ter Skle-
pa o izboru mentorjev za leto 2012 z dne 
25. 7. 2011, št. 6316-3/11-784, Zavod Re-

publike Slovenije za transfuzijsko medici-
no, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za kandidate (m/ž) za mlade 

raziskovalce pri izbranih mentorjih
Razpisujemo možnost podiplomskega 

usposabljanja mladih raziskovalcev pri na-
slednjih mentorjih za področje:

4.06 Biotehnologija; mentorica prof. dr. 
Vladka Čurin Šerbec; Raziskovalna skupi-
na 311 - 04 Biomedicina – Zavod Republike 
Slovenije za transfuzijsko medicino.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje iz 
103. člena Pravilnika o postopkih (so)finan-
ciranja, ocenjevanja in spremljanju izvaja-
nja raziskovalne dejavnosti – dosegljiv na 
spletni strani Javne agencije za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije (ARRS) 
– http://www.arrs.gov.si/sl/akti/.

V vlogi naj bosta navedena tudi kontak-
tni elektronski naslov in telefonska številka 
kandidata.

Kandidate bomo obvestili o datumu raz-
govora z mentorico v roku 8 delovnih dni po 
preteku roka za oddajo vlog.

Vloge kandidatov bodo ocenjene na 
podlagi 104. člena Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Opis področja:
Mentorica: prof. dr. Vladka Čurin Šer-

bec.
Naziv področja: 4.06 BIOTEHNOLOGI-

JA.
Mladi raziskovalec bo opravljal delo na 

Zavodu Republike Slovenije za transfuzij-
sko medicino – Služba za razvojno-razisko-
valno dejavnost.

Od kandidata pričakujemo, da bo imel 
univerzitetno izobrazbo s področja naravo-
slovja ustreznih smeri: biokemija, farmaci-
ja, biotehnika, medicina.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjeva-
nju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo 
najkasneje v 15 dneh od objave razpisa 
(6. 7. 2012), na naslov: Zavod Republike 
Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlaj-
merjeva ulica 6, 1000 Ljub ljana, z obvezno 
oznako na ovojnici: »Javni razpis za prosto 
delovno mesto mladega raziskovalca«.

Izbor kandidata bo opravljen v soglasju 
z mentorico, ki bo preverila izpolnjevanje 
pogojev in podala pisne ocene glede na 
merila, navedena v Pravilniku o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Delovno razmerje z izbranim kandida-
tom bomo sklenili za določen čas, (skladno 
s pogodbo ARRS), nastop dela pa bo z za-
četkom financiranja ARRS (predvidoma 
1. decembra 2012).

Od kandidata se pričakuje, da se bo 
študijsko usmerjal v biomedicinske vede. 
Raziskave bodo usmerjene v razvoj metod 
za pripravo humanih monoklonskih protite-
les proti antigenom na krvnih celicah.

Natančno področje dela ter vsebina 
doktorata bosta dogovorjena z izbranim 
kandidatom.

Zavod Republike Slovenije za 
transfuzijsko medicino

Št. 118 Ob-3398/12
Center urbane kulture Kino Šiška (v 

nadaljevanju: Center urbane kulture Kino 
Šiška), v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
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nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12) objavlja

javni razpis
za prodajo premičnin  

po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Center urbane kulture Kino Šiška, 
Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je oprema za ozvoče-

nje:
1. Zvočni del.
2. Lučni del.
3. Scenski del.
4. Dvižna ploščad.
5. Električni voziček.

Specifikacija opreme, ki sodi v posame-
zen zgoraj naveden sklop, je v Prilogi 1 – 
Seznam opreme, tega javnega razpisa, ki 
je sestavni del tega javnega razpisa in ob-
javljen na spletni strani: www.kinosiska.si.

3. Vrsta pravnega posla: premičnine iz 
2. točke tega razpisa, je mogoče kupiti po 
navedenih sklopih (en sklop ali več sklopov 
v celoti). Posamezne opreme iz sklopa ni 
mogoče kupiti. Prodaja se izvede po me-
todi javne dražbe in se izvaja po načelu 
»videno-kupljeno«. Kupec po sklenitvi po-
godbe nima pravice uveljavljati reklamacij. 
S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) se 
sklene prodajna pogodba za vsak posame-
zen sklop.

4. Izklicna cena in najnižji znesek vi-
šanja:

Oprema – Sklopi Izklicna cena Najnižji znesek višanja

1. Zvočni del 56.345,19 EUR z DDV 250,00 EUR 

2. Lučni del 26.100,00 EUR z DDV 250,00 EUR

3. Scenski del 43.520,00 EUR z DDV 250,00 EUR

4. Dvižna ploščad 12.271,68 EUR z DDV 250,00 EUR

5. Električni voziček 6.376,26 EUR z DDV 250,00 EUR

5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj posameznega 

sklopa bo moral kupnino plačati na transak-
cijski račun Centra urbane kulture Kino Ši-
ška, št. SI56012616000001931, najkasneje 
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, zmanjša-
no za že vplačano višino varščine.

Plačilo celotne kupnine v navedenem 
roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba bo v sredo, 8. 8. 2012, s pričetkom ob 
13. uri, na naslovu prodajalca: Trg preko-
morskih brigad 3, 1000 Ljub ljana.

7. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: 
pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo 
na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, 
fizična oseba pa se izkaže z osebnim do-
kumentom.

8. Višina varščine, ki jo je potrebno pla-
čati pred pričetkom dražbe

Dražitelj mora pred pričetkom draž-
be, najkasneje do 8. 8. 2012, do 
12. ure, vplačati varščino na transakcijski 
račun Centra urbane kulture Kino Šiška, št. 
SI56012616000001931, voden pri RS, Mini-
strstvo za finance, Uprava za javna plačila, 
in sicer:
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Oprema – Sklopi Višina varščine Sklic

1. Zvočni del 5.634,52 EUR z DDV 00 davčna številka dražitelja-0001

2. Lučni del 2.610,00 EUR z DDV 00 davčna številka dražitelja-0002

3. Scenski del 4.352,00 EUR z DDV 00 davčna številka dražitelja-0003

4. Dvižna ploščad 1.227,17 EUR z DDV 00 davčna številka dražitelja-0004

5. Električni voziček 637,63 EUR z DDV 00 davčna številka dražitelja-0005

Plačilo varščine se pred začetkom jav-
ne dražbe izkaže s potrdilom o vplačani 
varščini, kar se šteje za dano ponudbo za 
posamezen sklop najmanj po izklicni ceni, 
s katero dražitelji sprejemajo obveznost, da 
pristopijo k dražbi.

V primeru dražiteljevega odstopa od 
dražbe varščina zapade v korist Centra ur-
bane kulture Kino Šiška.

Varščina se ne obrestuje. Najuspešnej-
šemu dražitelju posameznega sklopa se 
varščina všteje v kupnino, ostalim dražite-
ljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se 
varščina brezobrestno vrne v roku 8 dni po 
končani dražbi.

Kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše 
pogodbe v 8 dneh od poziva, ali ne plača 
kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe, 
se vplačana varščina zadrži.

9. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled vzorčnih kosov posameznih pre-

mičnin v sklopu, ki so predmet javne dražbe, 
in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo 
(izračun izklicne vrednosti), je možen na 
sedežu Centra urbane kulture Kino Šiška, 
velika dvorana Katedrala, Trg prekomorskih 
brigad 3, Ljub ljana (za: dokumentacijo in 
vso opremo, razen za dvižno ploščad Ge-
nie), vsak delovni dan, med 10. in 13. uro 
in na dan javne dražbe, od 10. do 12. ure 
ter v skladišču Zabretova ulica 17, 1000 
Ljub ljana (za: dvižno ploščad Genie), vsak 
delovni dan, med 10. in 13. uro in na dan 
javne dražbe, od 10. do 12. ure. Ogled je 
potrebno predhodno najaviti kontaktni osebi, 
navedeni v naslednjem odstavku.

Vsa dodatna pojasnila in informacije lah-
ko zainteresirani dražitelji dobijo vsak de-
lovni dan, med 10. in 13. uro, pri Mateju 
Bobiču, tel. 041/753-344, elektronska pošta 
matej.bobic@kinosiska.si ali pri Romanu 
Škrabi, tel. 030/310-107.

10. Opozorilo
Organizator javne dražbe oziroma pro-

dajalec premičnin na podlagi objave jav-
ne dražbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe 
o prodaji premičnin z uspelimi dražitelji.

Direktor Centra urbane kulture Kino Šiška 
oziroma pooblaščena oseba s soglasjem di-
rektorja, lahko do sklenitve pravnega posla 
postopek javne dražbe ustavi brez obrazloži-
tve, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane 
stroške. Odškodninska odgovornost zaradi 
ne sklenitve pravnega posla s katerimkoli 
dražiteljem je pri tem izključena.

11. Pravila javne dražbe:
– komisijo za izvedbo javne dražbe se-

stavljajo predsednik komisije in dva člana,
– dražbo vodi predsednik komisije ob 

navzočnosti vseh članov komisije,
– dražitelji pred pričetkom javne draž-

be predložijo komisiji:
– potrdilo o plačilu varščine za premič-

nino, ki jo bodo dražili,
– zastopniki dražitelja predložijo poo-

blastilo,
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– številko transakcijskega računa in 
naziv imetnika računa za primer vračila var-
ščine,

– dražba poteka za vsak sklop premič-
nin posebej, in sicer po vrstnem redu, kot 
so le-te navedene v prilogi 1 tega javnega 
razpisa,

– ceno za posamezni sklop premičnin 
lahko dražitelji dvigujejo najmanj za znesek, 
ki je naveden kot najnižji znesek višanja iz-
klicne cene v 4. točki tega javnega razpisa,

– dražitelj je vezan na svojo zadnjo po-
nudbo, dokler ni podana višja ponudba,

– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno za posamično premičnino, ki 
je predmet javne dražbe,

– dražba za posamezni sklop premičnin 
je končana, ko predsednik komisije trikrat 
zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno,

– v primeru, da najvišjo ceno za posame-
zni sklop premičnin sočasno ponudi več kot 
en dražitelj, se končnega kupca med temi 
dražitelji določi z žrebom,

– ugovore proti dražbenemu postopku je 
mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik 
o poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik 
komisije po posvetu s člani komisije,

– dražba je uspešna tudi, če se je ude-
leži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj 
izklicno ceno, določeno za posamezni sklop 
premičnin,

– zapisnik o poteku javne dražbe podpi-
šejo vsi člani komisije in vsi prisotni draži-
telji. Šteje se, da dražitelji, ki niso podpisali 
zapisnika neposredno po zaključku dražbe, 
nanj niso imeli pripomb.

12. Izročitev premičnin
Izročitev premičnin se opravi v skladu 

s pogodbo, po plačilu celotne kupnine in 
uskladitvi termina s prodajalcem, vendar ne 
prej kot 1. 9. 2012.

V primeru, da kupnina ni plačana v dogo-
vorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto.

13. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: 
strošek demontaže in odvoza opreme za 
ozvočenje bremeni kupca.

Center urbane kulture Kino Šiška

Št. 97/2012 Ob-3414/12
Inštitut za kovinske materiale in tehnologi-

je, Lepi pot 11, Ljub ljana, na podlagi Zakona 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 
112/07 in 9/11), Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izva-
janja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 4/11 ter Sklepa o izboru mentorjev za leto 
2012, št.: 6316-3/2011-784 z dne 25. 7. 2011 
v zadevi Javnega razpisa za izbor mentorjev 
novim mladim raziskovalcem za leto 2012 – 
razpis v letu 2011 (Uradni list RS, št. 30/11) 
objavlja

javni razpis
za kandidata (m/ž) za mladega 

raziskovalca v letu 2012
Informacije in razpisna dokumentaci-

ja so na voljo na našem spletnem mestu: 
http://imt.si/.

Rok za prijavo je 31. 7. 2012.
Inštitut za kovinske materiale  

in tehnologije

Št. 331-0002/2012 Ob-3370/12
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni 

list RS, št. 54/00, 62/00, 114/01, 20/06 in 
45/08), Odloka o proračunu Občine Črna 
na Koroškem za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 43/12), Pravilnika o dodeljevanju po-

moči za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v Občini Črna na Koroškem 
za programsko obdobje 2007–2013 (Ura-
dni list RS, št. 90/07), Mnenja Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 
priglasitve: K-BE146-5883679-2011, Mne-
nja Ministrstva za finance, št. priglasitve: 
M001-5883679-2011 (v nadaljevanju: obči-
na) objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev  

za ohranjanje in razvoj kmetijstva  
in podeželja v Občini Črna na Koroškem 

v letu 2012
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračun-

skih sredstev (državnih pomoči) za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Črna na Koroškem v letu 2012.

Okvirna višina razpisanih sredstev za na-
vedene ukrepe znaša za skupinske izjeme 
23.850,00 € in za pomoči po pravilu de mi-
nimis 3.250,00 €.

II. Splošne določbe in osnovni pogoji za 
kandidiranje

Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje ureditvenih načrtov za: 

hleve – prosta reja, ki se bo izvajala v letu 
2012 in bo predmet prijave na razpis za 
dodelitev sredstev na področju kmetijstva 
je lahko začeta pred izdajo upravnega akta 
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o do-
delitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški 
po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v ob-
dobju od izdaje upravnega akta do zaključka 
razpisnega postopka.

2. Dokazila/plačani računi za izvedene 
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj 
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datu-
mom iz zgoraj navedenega obdobja.

3. Za pomoči dodeljene po pravilu de 
minimis; sofinanciranje tehnične podpore 
v kmetijstvu pa se upoštevajo upravičeni 
stroški od 1. 1. 2012 do zaključka razpisne-
ga postopka.

III. Upravičenci
Upravičenci:
– upravičenci po tem razpisu so navede-

ni pri vsakem namenu razpisa.
IV. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupin-

ske izjeme
A) Sofinanciranje naložb v kmetijska go-

spodarstva za primarno pro izvodnjo
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro-

izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega 

okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali 
standarda za dobro počutje živali, boljše 
izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in trav-
nikov).

A1. Sofinanciranje v posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev in rastlinsko pro-
izvodnjo:

– višina razpisanih sredstev: 
23.000,00 €.

Sofinancirajo se:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripa-

dajočo notranjo opremo za prirejo mleka, 
mesa in jajc;

– naložbe v skladišča za krmo s pripa-
dajočo opremo;

– nakup kmetijske mehanizacije in opre-
me, vključno z računalniško programsko 
opremo;

– nakup kmetijskih zemljišč, v vredno-
sti do 10 % celotne naložbe, če je nakup 
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne 
investicije;

– prva postavitev ekstenzivnih travniških 
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma 
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasa-
dov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in 
nasadov hmeljišč;

– nakup in postavitev rastlinjakov, pla-
stenjakov vključno s pripadajočo opremo;

– nakup in postavitev mrež proti toči.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popi-

som del, opreme in tehnologijo, ki ga pripra-
vi za to pristojna strokovna institucija;

– ponudbo oziroma predračun za name-
ravano investicijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za iz-
vedbo investicije, kolikor se za to vrsto na-
ložbe izdajajo dovoljenja;

– gradbena dela morajo biti izvedena 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi 
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;

– mnenje o upravičenosti in ekonomič-
nosti investicije, ki ga pripravi pristojna stro-
kovna služba, kolikor investicija presega 
vrednost 10.000,00 €;

– naložba mora biti v skladu s Standardi 
Skupnosti;

– kmetijsko gospodarstvo mora prispe-
vati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih 
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti 
razvidno iz vloge;

– po zaključku investicije mora kmetijsko 
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro 
počutje živali;

– do pomoči so upravičena kmetijska 
podjetja, ki niso podjetja v težavah.

Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena 

in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, pri-
vezov in boksov, električna oprema, prezra-
čevalni sistemi, napajalni sistemi …);

– stroški nakupa in montaže nove teh-
nološke opreme (za krmljenje, molžo in iz-
ločke …);

– stroški nakupa materiala, opreme in 
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih 
objektov (sofinanciranje obnove ali rekon-
strukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi iz-
polnjevanja standarda nitratne direktive ni 
mogoče);

– stroški nakupa nove kmetijske meha-
nizacije in opreme, vključno z računalniško 
programsko opremo;

– stroški prve postavitve ekstenzivnih 
trajnih nasadov ali postavitve oziroma pre-
strukturiranja (zamenjave sort) obstoječih 
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in 
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega 
materiala, postavitev mrež proti toči …);

– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka 
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;

– stroški nakupa in postavitve mrež proti 
toči.

Sofinancira se do 50 % dejansko nastalih 
stroškov na območju z omejenimi dejavniki, 
vendar največ do višine 2.500,00 €.

Upravičenci: nosilci kmetijskih gospo-
darstev – pravne in fizične osebe, ki se 
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih 
pro izvodov, imajo sedež na območju Občine 
Črna na Koroškem in so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev.

Upravičenec predloži naslednjo doku-
mentacijo:

– izpolnjeno vlogo na razpisnem obraz-
cu Naložbe v kmetijska gospodarstva za 
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primarno pro izvodnjo (obrazci: A - primar, 
B1 - primar in C - primar);

– kopijo zbirne vloge za neposredna pla-
čila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja.

K vlogi mora upravičenec priložiti še do-
datno dokumentacijo:

– finančno konstrukcijo investicije s pla-
nom izvedbe oziroma dokončanja le-te,

– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če 
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko 
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),

– predračune za nakup strojev ali opre-
me oziroma predračune o potrebnih delih, 
za katere se uveljavlja pomoč.

Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih 

ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako »Ne odpiraj – vlo-
ga na javni razpis Kmetijstvo 2012«.

B. Sofinanciranje tehnične podpore 
v kmetijstvu

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo 

učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter 
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti 
preživetja.

B1. Sofinanciranje strokovnih društev
– višina razpisanih sredstev: 3.250,00 €.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgo-

ročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, 

svetovalnih storitev, organizacije forumov, 
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja 
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,

– stroški nadomeščanja kmeta, kmeto-
vega partnerja med boleznijo in dopustom.

Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni 

program dela oziroma dokazila, zahtevana 
z javnim razpisom.

Pomoč mora biti dostopna vsem upra-
vičencem na ustreznem območju in to na 
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če 
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro-
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije 
za vzajemno pomoč, članstvo v takih sku-
pinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za 
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov 
za kritje upravnih stroškov skupine ali orga-
nizacije se omeji na stroške za zagotavljanje 
storitve.

Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposa-

bljanja kmetov in delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stro-
škov organiziranja in materialnih stroškov 
za izvedbo programov usposabljanja (pre-
davanja, informativna izobraževanja, krožki, 
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):

– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih 

opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med 

trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi 
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na 
primer rutinsko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje.

3. Na področju organizacije forumov za 
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmo-

vanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na 
njih:

– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tek-

movanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado 
in zmagovalca.

4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), 
ki predstavljajo dejanske podatke o pro-
izvajalcih iz dane regije ali pro izvajalcev da-
nega pro izvoda, če so informacije in pred-
stavitve nevtralne in imajo zadevni pro-
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo 
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska 
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve inter-
netne strani).

Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane 

z običajnimi operativnimi stroški podjetja, 
na primer rutinsko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje,

– za stroške svetovanja, ki so financirane 
v okviru javne svetovalne službe.

Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:

– pomoč se lahko krije do 100 % stro-
škov, vendar do največ 1.000,00 €;

– pomoč se dodeli v obliki subvencio-
niranih storitev in ne sme vključevati nepo-
srednih plačil v denarju pro izvajalcem.

Vlagatelji predložijo naslednjo dokumen-
tacijo:

– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 
Sofinanciranje tehnične podpore v kmetij-
skem sektorju (obrazci: A - primar, B2 - pri-
mar in C - primar),

– predračune oziroma druga ustrezna 
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani 
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, infor-
miranja ali druge aktivnosti,

– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodne-
ga registra, izpisek iz registra društev …).

Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih 

ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako »Ne odpiraj – vlo-
ga na javni razpis Kmetijstvo 2012-sofinan-
ciranje strokovnih društev«.

Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
D. Pokrivanje dodatnih stroškov tran-

sporta in opreme iz odročnih krajev
Namen ukrepa:
Zaradi neekonomskih prevozov v odroč-

nih, razpršenih območjih občine pokrivati 
dodatne stroške transporta in opreme.

Višina razpisanih sredstev: 850,00 €.
Cilji ukrepa:
– ohraniti gospodarsko dejavnost in tran-

sportne mreže na odročnih območjih.
Predmet podpore: pokrivanje dodatnih 

stroškov prevoza (transporta in opreme).
Upravičenci:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost tran-

sporta,
– sub jekti, ki so registrirani in opravljajo 

gospodarsko dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za 

opravljanje dejavnosti transporta;
– predložiti seznam lokalnih, odročnih 

prog z navedbo razdalj in številom prevo-
zov letno;

– zagotoviti ustrezen in kakovosten tran-
sport.

Upravičeni stroški: stroški transporta na 
odročnih območjih.

Podpore se ne dodelijo za: financiranje 
prevoza na rednih, lažje dostopnih progah.

Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči,

– do 100 % upravičenih stroškov za 
prevoz (transport in opremo).

Vlagatelji predložijo naslednjo dokumen-
tacijo:

– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 
Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in 
opreme iz odročnih krajev (Obrazci: A – de 
minimis, B – de minimis in C – de minimis).

K vlogi mora upravičenec predložiti še 
dodatno dokumentacijo:

– registracijo za opravljanje dejavnosti 
transporta;

– predložiti seznam lokalnih, odročnih 
prog z navedbo razdalj in številom prevo-
zov letno;

– zagotoviti ustrezen in kakovosten tran-
sport.

Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih 

ovojnicah, opremljene z naslovom pošilja-
telja in označene z oznako »Ne odpiraj – 
vloga na javni razpis Kmetijstvo 2012 – so-
financiranje dopolnilnih dejavnosti«.

V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti: 
investicija oziroma dejavnost (po pravilu de 
minimis), ki se bo izvajala v letu 2012 in 
bo predmet na ta razpis je lahko začeta pred 
izdajo upravnega akta (sklepa oziroma od-
ločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, 
vendar pa se mora smiselno zaključiti do 
25. novembra 2012, upravičenci pa morajo 
v primeru odobritve sredstev, dokazila oziro-
ma plačane račune za dokončno izvedena 
dela izstaviti najkasneje do datuma navede-
nega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom 
za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene 
po uredbi za skup. Izjeme pa velja pravilo iz 
II. poglavja, točka 1.

VI. Rok za predložitev vlog in na-
čin predložitve

Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti 
kot priporočeno pošiljko, na naslov: Občina 
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna 
na Koroškem, ali osebno v sprejemni pisarni 
občine do vključno 13. 08. 2012 (velja da-
tum poštnega žiga).

Na hrbtni strani ovojnice morata biti na-
vedena naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti posla-
na v zaprti ovojnici z oznako: » Ne odpiraj 
– vloga za javni razpis Kmetijstvo 2012 (ter 
ukrep na katerega se prijavlja)«. V primeru, 
da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka 
vloga poslana v posebni ovojnici.

Za uvrstitev v postopek izbora za dode-
litev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– pravilno izpolnjeni prijavni obrazec iz 
razpisne dokumentacije,

– vloga mora biti poslana v roku in na 
način, ki je določen v tej točki besedila tega 
razpisa.

VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kme-

tijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo ime-
nuje župan občine. Komisija lahko zmanjša 
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih 
pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:

– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihod-
kov proračuna občine za leto 2012,

– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je 
zagotovljenih sredstev v proračunu.

O dodelitvi sredstev upravičencem po 
tem pravilniku odloča direktor občinske 
uprave ali druga od direktorja pooblaščena 
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oseba s sklepom, na predlog komisije. Upra-
vičencem se izda sklep o višini odobrenih 
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za 
posamezen ukrep.

Medsebojne obveznosti med občino in 
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna 
občine izplačajo na podlagi zahtevka po-
sameznega upravičenca. Zahtevek mora 
vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila, 
in sicer:

– dokazila o plačilu obveznosti (originalni 
računi, situacije …),

– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pra-

vilno izpolnjene in oddane na predpisanih 
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Pre-
pozno prispele oziroma neustrezno opre-
mljene vloge bodo zavržene, neutemeljene 
pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve 
je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih 
vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se 
zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.

Na podlagi potrjenega predloga za raz-
delitev sredstev bo Občina Črna na Koro-
škem v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi 
sredstev, ki bo vseboval določbe o name-
nu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih 
sredstev. Občina Črna na Koroškem bo z iz-
branimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri 
se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne 
pravice in obveznosti.

VIII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev 

opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, 

pridobljenih po tem pravilniku, mora preje-
mnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi 
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi 
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem 
pravilniku za naslednji dve leti.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresira-
ni dvignejo razpisno dokumentacijo: razpi-
sna dokumentacija je od dneva te objave 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Črna na Koroškem: 
http://www.crna.si ali pa jo v tem roku zain-
teresirani dvignejo vsak delovni dan, na Ob-
čini Črna na Koroškem, Center 101, 2393 
Črna na Koroškem.

X. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom: vse dodatne informacije dobijo 
zainteresirani po tel. 02/870-48-16 ali oseb-
no pri Ireni Nagernik ali na elektronskem 
naslovu: irena.nagernik@crna.si.

Občina Črna na Koroškem

Št. 11/2012 Ob-3371/12
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Ve-

lenje, na podlagi Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Ured-
be o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim 

zbiranjem ponudb parc. št. 3341/52 in 
3341/53, k.o. 964 Velenje

I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Ti-
tov trg 1, 3320 Velenje.

II. Predmet javnega zbiranja ponudb za 
prodajo nepremičnin

Predmet javnega zbiranja ponudb je ze-
mljišče parc. št. 3341/52, travnik, v izmeri 
513 m2 in 3341/53, travnik, v izmeri 65 m2, 

k.o. 964 Velenje, ki leži na območju Gorice 
(Lipa).

Predmetne nepremičnine se nahajajo na 
območju urejenim s prostorskim aktom ZN 
Lipa vzhod (PIA znotraj UO Velenje).

Izhodiščna cena nepremičnin je 
55,67 €/m2.

Izhodiščna cena predmetnih zemljišč, 
v skupni izmeri 578 m2, znaša 32.177,26 €.

Besedilo razpisa, obrazci za pripravo po-
nudbe in vzorec kupoprodajne pogodbe so 
objavljeni na spletni strani Mestne občine 
Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki 
pa pri Zdenki Gradišnik, v Pravni službi, VI. 
nadstropje.

III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnine se prodajajo po sistemu 

videno–kupljeno.
2. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, 

se prodajajo kot celota.
3. Kupec plača davek na promet nepre-

mičnin ter nosi vse stroške v zvezi s prodajo 
in prenosom lastništva.

4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 
15 dni od prejema obvestila o izbiri, v na-
sprotnem primeru se šteje, da je od nakupa 
odstopil. V tem primeru zapade plačana var-
ščina v korist prodajalca.

5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po 
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izsta-
vil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo 
celotne kupnine v določenem roku je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe. Zemljiško-
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo 
prodajalec izdal po prejemu celotne kupnine.

6. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran 
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa 
in bo ponudil najvišjo ceno za m2 zemlji-
šča. Cena je edino merilo za ocenjevanje 
ponudb.

7. Kupec mora izpolnjevati vse pogo-
je, predpisane v točki IV – pogoji sodelo-
vanja.

IV. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače 

ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogo-
jem, da so državljani Republike Slovenije 
ali druge države članice Evropske unije ozi-
roma imajo sedež v državi članici Evrop-
ske unije. Dokazilo o državljanstvu fizične 
osebe si, po pooblastilu ponudnika, pridobi 
prodajalec pri pristojnem upravnem organu. 
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom 
iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec.

2. Ponudnik mora obvezno vplačati var-
ščino za resnost ponudbe v višini 10 % od 
izhodiščne vrednosti nepremičnin na pod-
račun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 
0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem 
na št. SI11 76333-7111002-06072012, koda 
namena OTHR, kar znaša 3.217,73 EUR. 
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta 
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina 
brezobrestno vrnjena v roku 3 dni po izboru 
najugodnejšega ponudnika.

Izbrani ponudnik mora plačati stroške že 
izvedene geodetske odmere in stroške ob-
jave razpisa v Uradnem listu RS, na podlagi 
že plačanega računa s strani MOV.

2. Na razpisu lahko sodelujejo ponudni-
ki, ki dokažejo, da v zadnjih šestih mesecih 
niso imeli neporavnanih dospelih obvezno-
sti. Dokazilo za pravne osebe je BON 2; 
dokazila za samostojne podjetnike BON 
1/SP, dokazilo za fizične osebe pa potrdilo 
poslovnih bank, da ponudnik ni imel bloki-
ranih TRR.

V. Ponudba
Ponudba se bo štela za pravilno, če bo 

ponudnik predložil:

1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudni-
ku (priloga št. 1).

2. Samostojni podjetniki posamezniki in 
fizične osebe: pooblastilo ponudnika proda-
jalcu, da le-ta pridobi dokazilo o državljan-
stvu (Priloga 2).

3. Dokumente, ki jih izdajajo uradne in-
stitucije (Dokumenti ne smejo biti starejši od 
dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb; 
zadošča predložitev fotokopij dokumentov. 
V primeru, da bo prodajalec naknadno zah-
teval originalno dokazilo, ga mora ponudnik 
prinesti na vpogled.).

3.1. Dokazilo o finančnem stanju ponu-
dnika:

– dokazilo za pravne osebe je BON 2;
– dokazilo za samostojne podjetnike so 

BON 1/SP ter
– dokazila za fizične osebe so potrdila 

bank, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih 
ni imel blokiranih TRR.

4. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava 
o sprejemu pogojev javnega razpisa (pri-
loga št. 3).

5. Podpisan in žigosan vzorec kupopro-
dajne pogodbe, parafirana vsaka stran (pri-
loga št. 4).

6. Izpolnjena izjava ponudnika, da po-
nudba velja še 90 dni od dneva odpiranja 
ponudb (priloga št. 5).

7. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja 
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba 
(priloga 6).

8. Potrdilo o plačilu varščine v viši-
ni 3.217,73 EUR na podračun EZR Me-
stne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 
0018 411, z obveznim sklicem na št. SI11 
76333-7111002-06072012, koda namena 
OTHR.

Ponudba bo štela za pravočasno, če 
je predložena prodajalcu najkasneje do 
vključno 21. 7. 2012, do 10. ure, na naslov 
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 
Velenje. Ponudnik predloži ponudbo v zape-
čateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpi-
ranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot 
je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno 
označen naslov prodajalca in pripis »Ne od-
piraj – javno zbiranje ponudb – prodaja ne-
premičnine – parc. št. 3341/52 in 3341/53, 
k.o. 964 Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti naslov in žig ponudnika.

Prodajalec bo upošteval le pravočasne in 
pravilne ponudbe.

Javno odpiranje prispelih ponudb bo v to-
rek, 24. 7. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi 505/V, 
Titov trg 1, Velenje. Odpiranje bo opravila Ko-
misija za odpiranje ponudb, prispelih na javni 
razpis z javnim zbiranjem ponudb.

VI. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo 
opravila Komisija za vodenje in nadziranje 
izvedbe prodaje nepremičnin in vse ponu-
dnike obvestila o izboru v roku 30 dni po 
odpiranju ponudb.

2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran 
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in 
bo ponudil najvišjo ceno.

3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja 
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe 
o prodaji nepremičnin in lahko začeti posto-
pek do sklenitve pogodbe ustavi.

Vse dodatne informacije ali pojasnila lah-
ko ponudniki dobijo pri Zdenki Gradišnik, 
na tel. 03/89-61-624, ali pa svoje vprašanje 
pošljejo na elektronski naslov: zdenka.gra-
disnik@velenje.si.

Mestna občina Velenje
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Št. 0142-0004/2012 Ob-3395/12
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o jav-

no-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06; ZJZP) in 36. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu 
z Odlokom o koncesiji za opravljanje lokal-
ne gospodarske javne službe vzdrževanja 
občinskih javnih cest in koncesiji za gra-
dnjo javnih cest na območju Občine Šentjur 
(Uradni list RS, št. 46/12) objavlja Občina 
Šentjur

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 

obvezne lokalne gospodarske  
javne službe rednega vzdrževanja 

občinskih javnih cest v Občini Šentjur 
in koncesije gradnje javnih cest  

v Občini Šentjur
Naročnik: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 

3230 Šentjur.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesi-

je za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe vzdrževanje občinskih javnih cest in 
koncesije za gradnjo javnih cest v Občini 
Šentjur.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenč-
nega dialoga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 
petnajst let po sklenitvi koncesijske pogod-
be.

4. Dostopnost razpisne dokumentaci-
je: razpisna dokumentacija je dostopna na 
spletni strani Občine Šentjur – http://www.
sentjur.si/obcina.html.

5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno 

ali priporočeno po pošti predložiti v dolo-
čenem razpisnem roku, v zaprti ovojnici, 
na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 
3230 Šentjur.

Na prednji strani ovojnice mora biti nave-
deno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis 
“koncesija za vzdrževanje in gradnjo javnih 
cest”.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obve-
zno naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 
10. 8. 2012, do 11. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obraz-

cih, predpisanih v razpisni dokumentaciji, 
in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako 
morajo biti v slovenskem jeziku izdelane 
oziroma priložene vse obvezne sestavine 
razpisne dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnju-
je oziroma spreminja do vključno zadnjega 
dne razpisnega roka za oddajo prijave.

6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno 

le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prija-
ve, ki bodo pravočasne in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno od-
dana oziroma če prispe po pošti na na-
slov naročnika do datuma in ure, določene 
v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje raz-

pisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno 

območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo jav-

nega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno doku-

mentacijo

Vse dodatne informacije lahko interesen-
ti dobijo pri kontaktni osebi: Jernej Tisel, 
tel. 03/747-13-32, e-pošta: jernej.tisel@sen-
tjur.si.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani pri-
javitelji posredovati po elektronski pošti, na 
naslov: jernej.tisel@sentjur.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavlje-
na vprašanja objavil na spletni strani Občine 
Šentjur – http://www.sentjur.si/obcina.html.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne 
dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najka-
sneje štiri dni pred potekom roka za od-
dajo prijave spremeni in dopolni razpisno 
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »do-
polnila« objavljena na spletni strani Občine 
Šentjur – http://www.sentjur.si/obcina.html.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi 
podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijavi-
teljem omogočil upoštevanje dopolnitev ozi-
roma sprememb razpisne dokumentacije. 
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pra-
vice in obveznosti naročnika in prijaviteljev 
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo 
iz podaljšanega roka za oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po za-

ključku konkurenčnega dialoga bo upora-
bljeno merilo ekonomsko najugodnejša po-
nudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:
– ponujena cena;
– ustreznost sredstev in opreme ponu-

dnika za izvajanje gospodarske javne služ-
be, ki je predmet koncesije, in za izvajanje 
gradnje predvidenega obsega javnih cest;

– kadrovska usposobljenost in znanja 
oseb, ki so pomembne za izvajanje konce-
sije (npr. višnja stopnja izobrazbe, funkci-
onalna znanja, usposobljenost za vodenje 
katastra), ki presegajo minimalne zahteve;

– finančna in poslovna sposobnost, ki 
presega minimalne zahteve;

– dosedanje pozitivne reference na po-
dročju izvajanja razpisane koncesije;

– druge ponujene ugodnosti, ki predsta-
vljajo ekonomsko korist za koncedenta;

– druge ponujene ugodnosti, ki pomenijo 
socialno korist za koncedenta;

– ustreznost in lokacija poslovnih prosto-
rov za izvajanje razpisane koncesije.

9. Ugotavljanje sposobnosti in druge 
faze postopka

Pogoji in dokazila za izpolnjevanje po-
gojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so 
določeni v razpisni dokumentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi 
pogoji za predložitev skupne prijave oziroma 
skupne ponudbe.

Prijavitelji morajo izjave predložiti 
na predpisanih obrazcih brez dodatnih po-
gojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se 
ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem 
prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne 
pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo 
priznal sposobnost, povabil na dialog, da 
bodo predstavili svoje rešitve in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobi-
tve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustre-
zajo njegovim potrebam. Pri tem bo po po-
trebi med seboj primerjal predložene rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem 
obvestil udeležence in jih pozval k predlo-
žitvi končne ponudbe, na podlagi spreje-
te rešitve oziroma rešitev iz zaključenega 
dialoga.

Po zaključenem dialogu in predložitvi 
končnih ponudb, bo naročnik izvedel še 
upravni postopek in v tem postopku z od-
ločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju 
sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dia-
loga, najkasneje v 30 dneh po poteka roka 
za oddajo prijav.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponu-
dnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogod-
bo v roku 15 dni po dokončnosti upravne 
odločbe.

Občina Šentjur

Št. 122-9/2012-1 Ob-3397/12
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o so-

cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
UPB 2, 23/07 in 41/07), 2. in 3. člena Pra-
vilnika o koncesijah na področju socialnega 
varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 
45/11), Pravilnika o standardih in normati-
vih socialno varstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 
125/04, 2/06, 140/06, 90/08, 45/10 in 28/11), 
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne službe pomoč družini na domu v Ob-
čini Rogašovci (Uradni list RS, št. 26/12), 
objavlja Občina Rogašovci

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 
javne službe Pomoč družini na domu  

v Občini Rogašovci
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina 

Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Roga-
šovci.

II. Predmet koncesije: socialnovarstvena 
storitev Pomoč družini na domu na območju 
Občine Rogašovci.

III. Krajevno območje izvajanja storitev: 
območje izvajanja storitve obsega vsa nase-
lja na celotnem območju Občine Rogašovci.

Koncesionar prevzame od sedanjega iz-
vajalca storitve oskrbovance iz razpisanega 
območja izvajanja koncesije. Koncesionar in 
sedanji izvajalec koncesije se pisno dogo-
vorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem 
upoštevata predpise s področja socialnega 
varstva.

IV. Opis storitve
Storitev obsega naslednje oblike storitve:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
V. Začetek in čas trajanja koncesije: 

koncesija se bo začela izvajati predvidoma 
1. januarja 2013 oziroma takoj po podpisu 
pogodbe o koncesiji. Koncesija se podeli za 
določen čas 10 let in se lahko v skladu z ve-
ljavnimi predpisi podaljša, vendar največ za 
čas, za katerega je bila sklenjena koncesij-
ska pogodba.

VI. Uporabniki storitve: uporabniki stori-
tve so skladno s 6. členom Pravilnika o stan-
dardih in normativih socialnovarstvenih sto-
ritev:

– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi sta-
rosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso 
sposobne za popolnoma samostojno življe-
nje,

– osebe s statusom invalida po Zakonu 
o družbenem varstvu duševno in telesno pri-
zadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije 
ne zmorejo samostojnega življenja, če sto-
pnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je prizna-
na pravica do tuje pomoči in nege za opra-
vljanje večine življenjskih funkcij,
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– kronično bolni in osebe z dolgotrajni-
mi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega 
centra za socialno delo brez občasne pomo-
či druge osebe nesposobne za samostojno 
življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko mo-
tnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo 
v duševnem razvoju, ki ni vključen v organi-
zirane oblike varstva.

VII. Viri financiranja storitve: storitev se 
financira v skladu z Zakonom o socialnem 
varstvu.

VIII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik

Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali 
fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10. čle-
nom Pravilnika o koncesijah na področju so-
cialnega varstva in 4. členom Odloka o po-
delitvi koncesije za opravljanje javne službe 
pomoč družini na domu v Občini Rogašovci 
izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je pravna ali fizična oseba v Re-
publiki Sloveniji, registrirana za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziro-
ma da je podružnica tuje pravne osebe za 
opravljanje te dejavnosti vpisana v register 
v Republiki Sloveniji,

– da izpolnjuje pogoje po zakonu in odlo-
ku, ki urejata pomoč družini na domu,

– da prevzame uporabnike programa in 
delavce, ki so zaposleni pri izvajanju progra-
ma pri prejšnjem izvajalcu storitve,

– da zagotavlja zaposlitev zadostnega 
števila strokovnih delavcev in strokovnih 
sodelavcev,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, 
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih do-
ločajo zakon in na njegovi podlagi izdani 
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija,

– da ima izdelan podroben program dela 
izvajanja storitve,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje 
storitve,

– da izkazuje finančno in poslovno spo-
sobnost.

Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
ponudniki in dokazila o izpolnjevanju pogo-
jev, ki jih mora ponudnik predložiti k ponud-
bi, so določeni v razpisni dokumentaciji.

IX. Kriteriji in merila za izbor ponudnika:
– cena storitve na efektivno uro,
– reference ponudnika,
– program dela,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave 

ponudnika od območja občine.
Koncedent si v skladu s 4. členom Pra-

vilnika o koncesijah na področju socialnega 
varstva pridržuje pravico, da ne izbere no-
benega prijavitelja.

X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna 
razmerja zaposlenih pri koncesionarju se 
urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, 
zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposle-
ne v javnih zavodih s področja socialnega 
varstva.

XI. Način in rok za oddajo vlog: vloga 
mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih 
razpisne dokumentacije in mora imeti pri-
ložene vse zahtevane izjave in zahtevane 
obvezne priloge oziroma dokazila o izpol-
njevanju razpisnih pogojev.

Razpisni rok za oddajo ponudb je do 
ponedeljka, 20. 8. 2012 do 9. ure. Za pra-
vočasno se šteje vloga, ki bo do 20. 8. 2012 
do 9. ure prispela v glavno pisarno občinske 
uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15a, 

9262 Rogašovci. Ponudniki morajo svoje 
ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na na-
slov Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 
9262 Rogašovci. Na sprednji strani ovojni-
ce morajo biti navedene naslednje oznake:

– »Koncesija: Pomoč družini na domu – 
Ne odpiraj«.

– Naslov občine.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obve-

zno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Dopolnjevanje vloge je možno do poteka 

razpisnega roka z nujno oznako na katero 
vlogo se dopolnitev nanaša.

Ponudba:
– ki ne bo pravočasna,
– ki je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje 

razpisne pogoje,
– ki ne bo podana za v razpisu določeno 

krajevno območje izvajanja storitve in razpi-
sano vrsto storitve,

– ki ne bo popolna glede na besedilo jav-
nega razpisa, se v skladu s 5. členom Pra-
vilnika o koncesijah na področju socialnega 
varstva ne bo štela kot zahtevek za ugo-
tavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih 
pogojev, določenih s predpisi s področja so-
cialnega varstva, in bo s sklepom zavržena.

XII. Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije

Razpisna dokumentacija je na voljo na 
spletni strani občine http://obcina-rogasov-
ci.si od dneva objave razpisa.

Pristojna za dajanje dodatnih infor-
macije je Marija Saje in Nataša Hašaj, 
tel. 02/558-88-16 in 02/558-88-14.

XIII. Odpiranje ponudb in obveščanje 
o izboru

Odpiranje ponudb bo 20. 8. 2012, ob 
9.30, v prostorih občinske uprave Občine 
Rogašovci, Sveti Jurij 15a, 9262 Rogašov-
ci. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko 
prisostvuje vsak ponudnik na javnem raz-
pisu, predstavnik prijavitelja-ponudnika pa 
se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom.

Komisija za pregled in presojo prispelih 
ponudb, ki jo s sklepom imenuje župan, za 
vsako ponudbo posebej ugotovi ali je pra-
vočasna ali jo je podal ponudnik, ki izpolnju-
je predpisane pogoje ali je ponudba podana 
za v razpisu določeno krajevno območje 
izvajanja določene vrste storitve in ali je 
popolna glede na besedilo javnega razpisa.

Ponudbe, ki niso pravočasne, ali niso 
popolne, ali ponudba ni podana za v razpisu 
določeno krajevno območje izvajanja dolo-
čene vrste storitve, ali je ni podal ponudnik, 
ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom 
zavrže organ, pristojen za podelitev kon-
cesije.

Komisija za koncesije o vsaki ponudbi, ki 
je pravočasna, oddana s strani ponudnika, 
ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana 
za v razpisu določeno krajevno območje iz-
vajanja določene vrste storitev ter je popol-
na, pridobi mnenje socialne zbornice.

Komisija za koncesije najkasneje v roku 
60 dni po pridobitvi mnenja socialne zborni-
ce oziroma po izteku zakonskega roka za 
odgovor organa, opravi pregled in presojo 
popolnih ponudb po kriterijih in merilih, ob-
javljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi 
in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, 
če je bilo dano, pripravi predlog podelitve 
koncesije.

XIV. Organ, pristojen za podelitev kon-
cesije

Koncesijo bo na podlagi predloga pristoj-
ne strokovne komisije za pregled in presojo 

prispelih ponudb podelila občinska uprava 
z odločbo.

Izbrani koncesionar podpiše konce sijsko 
pogodbo z županom Občine Rogašovci.

Občina Rogašovci

Št. 91/2012 Ob-3410/12
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 

Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (ZSPDSLS) Uradni list RS, 
št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja

javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov z javnim 

zbiranjem ponudb
1. V najem se oddajo naslednji poslovni 

prostori:
– 6 pisarn v gradu Vrbovec – 1. nad-

stropje – pisarna št. 9 – površina 23,42 m2, 
opremljena, pisarna št. 10 – površina 
24,06 m2, opremljena; pisarna št. 11 – povr-
šina 29,14 m2 – ni opremljena; pisarna št. 12 
– površina 23,32 m2 – opremljena; pisarna 
št. 13 – površina 23,37 m2 – neopremljena; 
pisarna št. 14 – površina 23,37 m2 – neo-
premljena.

– 2 poslovna prostora v Domu kulture in 
sicer prostor bivše banke, v izmeri 54,32 m2 
in prostor bivše tiskarne, v izmeri 52,00 m2. 
Prostora sta namenjena mirni dejavnosti.

2. Poslovni prostori se dajejo v najem 
za določen čas dveh let z možnostjo po-
daljšanja.

3. Najemnine se bodo določale sporazu-
mno. Primerne vrednosti najemnin so na-
slednje:

– Za pisarne v gradu Vrbovec 
5 EUR/m2/mesec neopremljene pisarne in 
6 EUR/m2/mesec opremljene pisarne.

– Za poslovni prostor bivše banke in bi-
vše tiskarne je primerna vrednost najemnine 
5 EUR/m2/mesec. Ponudnik lahko v ponudbi 
navede višjo ceno m2, ponudbe z nižjo ceno 
na m2 od primerne vrednosti bodo zavrnjene 
kot neustrezne.

4. Ponudbe interesentov morajo biti po-
slane priporočeno po pošti na naslov: Obči-
na Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje 
z oznako »Javni razpis za oddajo poslovnih 
prostorov« najkasneje do 25. 7. 2012.

5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne 
osebe in samostojni podjetniki ter fizične 
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle ob-
veznosti do Občine Nazarje. Pravne osebe 
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra 
ali iz drugega registra, ki ne sme biti starejši 
od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni 
list (kopijo), fizične osebe pa osebni doku-
ment. Ponudniki morajo v ponudbi navesti 
svoje točne osebne podatke in sicer: svoj 
naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, 
matično številko, predmet najema, ponujeno 
neto višino najemnine. Ponudbi morajo pri-
ložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
(pravne osebe in s.p.), pisno izjavo, da spre-
jemajo vse razpisne pogoje, določene v tem 
javnem razpisu. Ponudba mora biti podpisa-
na in mora vsebovati opis in program dejav-
nosti v razpisanem prostoru.

6. Interesenti za najem poslovnega pro-
stora morajo do oddaje ponudbe kot jam-
stvo za resnost ponudbe nakazati lastniku 
tri mesečne najemnine, v višini, ponujeni 
v njihovi ponudbi. Potrdilo o vplačanem jam-
stvu je potrebno predložiti ponudbi. Jamstvo 
za resnost ponudbe interesenti nakažejo na 
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račun: 01283-0100018921, proračun Obči-
ne Nazarje s pripisom: »jamstvo za resnost 
ponudbe – poslovni prostor«.

7. Izbrani ponudnik bo moral po uspe-
šno zaključenem razpisu skleniti najemno 
pogodbo v roku 8 dni po prejemu pogodbe. 
V primeru, da ponudnik pogodbe ne sklene 
v navedenem roku, lahko lastnik zadrži že 
vplačano jamstvo za resnost ponudbe.

8. Lastnik si pridržuje pravico, da ne gle-
de na prejete ponudbe, najemne pogod-
be ne sklene s posameznimi ali z nobenim 
ponudnikom, županja pa lahko kadarkoli 
do sklenitve pogodbe že začeti postopek 
ustavi.

9. Kot najugodnejši bo izbran tisti po-
nudnik, ki bo ponudil plačilo najvišje naje-
mnine, pri čemer bodo imeli prednost tisti 
ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za več 
poslovnih prostorov skupaj.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo odločala županja. Odpiranje ponudb bo 
opravila posebna komisija. Komisija bo po 
zaključku postopka predlagala županji izbor 
najugodnejšega ponudnika.

11. Upoštevane bodo samo pravilne 
ponudbe, z višino ponujene najemnine, ki 
bodo enake ali višje od vrednosti primerne 
najemnine.

12. Ponudniki – podjetniki začetniki lahko 
koristijo možnost znižane najemnine v višini 
50 % za obdobje enega leta. Pogoj za najem 
po znižani najemnini je registriran sedež 
poslovnega sub jekta na območju Občine 
Nazarje z največ enoletnim delovanjem in 
z minimalno enim zaposlenim oziroma sa-
mozaposlenim.

13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni 
najkasneje v petnajstih dneh od opravljene 
izbire.

14. V primeru, da interesent ne uspe na 
javnem razpisu, se mu plačano jamstvo re-
snost ponudbe vrne v roku 8 dni od dneva 
izbire najemnika. Interesentu, s katerim bo 
sklenjena pogodba se jamstvo za resnost 
ponudbe prekvalificira v varščino in se po-
ravna z zadnjimi najemninami oziroma se 
porabi za poplačilo morebitne škode.

15. Interesenti lahko podrobnejše infor-
macije pridobijo po tel. 03/839-16-00.

Občina Nazarje

Št. 354-128/2011 Ob-3413/12
Na podlagi 36. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o jav-
no-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06); 29. členom Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 
79/09 in 51/10), 4. člena Odloka o gospo-
darskih javnih službah v Občini Kamnik 
(Uradni list RS, št. 91/07, 52/11 in 79/11), 
29. člena Odloka o koncesiji za opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe dobave, 
postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne 

razsvetljave v Občini Kamnik (Uradni list 
RS, št. 90/11) in 11. člena Statuta Občine 
Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 
34/12), Občina Kamnik objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 

lokalne gospodarske javne službe 
dobave, postavitve, vzdrževanja  
in izvajanja javne razsvetljave  

v Občini Kamnik
1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni 

trg 24, 1240 Kamnik.
2. Predmet javnega razpisa je izbira iz-

vajalca za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe dobave, postavitve, vzdrževa-
nja in izvajanja javne razsvetljave v Občini 
Kamnik.

3. Območje opravljanja lokalne gospo-
darske javne službe je celotno območje Ob-
čine Kamnik.

4. Razpisano službo izvaja koncesionar, 
ki je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo 
na javni razpis lahko poda skupaj tudi več 
oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, 
iz katerega izhajajo medsebojna razmerja 
med več osebami in njihova zaveza, da bodo 
v primeru izbora za koncesionarja ustanovi-
li pravno-organizacijsko obliko, s katero bo 
koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.

5. Koncesijska pogodba bo sklenjena za 
določen čas, za dobo 10 let.

6. Razpisna dokumentacija je kandida-
tom dosegljiva na spletni strani Občine Ka-
mnik na naslovu http://www.kamnik.si, lahko 
pa se dvigne vsak delovni dan, med 8. in 
10. uro, na sedežu Občine Kamnik, Glavni 
trg 24, Kamnik, soba št. 58.

7. Pogoji razpisa, ki se nanašajo na kan-
didata so:

– da je registriran za dejavnost, ki 
je predmet koncesije in izpolnjuje vse pred-
pisane pogoje za opravljanje dejavnosti;

– da razpolaga z zadostnim številom de-
lavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposo-
bljenostjo oziroma izkušnjami na področju 
javne službe, ki je predmet koncesije;

– da razpolaga z zadostnim obsegom 
potrebnih sredstev za delo;

– da razpolaga z ustreznimi lastnimi fi-
nančnimi viri za izvedbo investicije;

– da zagotavlja nadzor nad izvajanjem 
lastnega dela;

– da zagotavlja strokovno, kadrovsko in 
tehnično usposobljenost za vodenje kata-
stra javne službe ter razpolaga z ustreznimi 
sredstvi za delo za njegovo vodenje;

– da se obveže zavarovati svojo odgo-
vornost za škodo, ki jo z opravljanjem ozi-
roma opustitvijo opravljanja lahko povzroči 
tretji osebi ali koncedentu;

– da se obveže skleniti ustrezno zava-
rovanje naprav, opreme in instalacij javne 
razsvetljave za primer poškodb;

– da zagotavlja interventno izvajanje 
javne službe na utemeljen pisnem pozi-

vu uporabnikov in koncedenta ob vsakem 
času;

– da predloži elaborat o opravljanju de-
javnosti z vidika kadrov, organizacije dela, 
tehnične opremljenosti, sposobnosti vode-
nja katastra, finančno-operativnega vidika 
in razvojnega vidika;

– da ni v postopku stečaja, prisilne po-
ravnave ali likvidacije;

– da je pri dosedanjem delu dosegal do-
bre poslovne rezultate;

– da izpolnjuje druge z zakonom, pred-
pisi in iz razpisne dokumentacije določene 
pogoje.

8. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 

javnega razpisa, določena z razpisno do-
kumentacijo;

– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidi-
ka kadrov, organizacije dela, tehnične opre-
mljenosti, finančno operativnega vidika in 
razvojnega vidika;

– parafiran in podpisan vzorec pogodbe;
– garancijo banke ali kavcijsko zavarova-

nje zavarovalnice za resnost ponudbe v vi-
šini 50.000 EUR, ki mora veljati vsaj en dan 
več, kot je veljavnost ponudbe.

9. Oddajanje ponudb: ponudniki mora-
jo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazi-
li v vložišče Občine Kamnik, Glavni trg 24, 
1240 Kamnik, najkasneje do 24. 7. 2012, do 
9. ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega 
naslova naročnika in z oznako: Javni razpis 
– koncesija za javno razsvetljavo na območju 
Občine Kamnik – Ne odpiraj. Na hrbtni strani 
kuverte mora biti točen naslov pošiljatelja.

10. Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 
2012 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Kamnik, 
Glavni trg 24, Kamnik (pritličje, soba št. 17).

Upoštevane bodo le pravilno označene 
ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na 
naslov naročnika.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cene storitev – 70 točk,
– reference – 15 točk,
– odzivni čas – 10 točk,
– trajanje odprave napake – 5 točk.
Podrobneje so merila opredeljena v raz-

pisni dokumentaciji.
Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe 

nosijo ponudniki.
12. Ponudba mora biti veljavna najmanj 

60 dni od poteka roka za oddajo prijav.
13. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-

veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja 
ponudb. Z izbranim ponudnikom bo skle-
njena pogodba za opravljanje lokalne go-
spodarske javne službe dobave, postavitve, 
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave 
v Občini Kamnik.

14. V primeru, da se v določenem roku 
prijavi samo en ponudnik, lahko Občina Ka-
mnik z njim sklene pogodbo.

Občina Kamnik
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Št. 478-434/2012-1044 Ob-3386/12
Na podlagi 21. člena in četrte alineje 

23. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS) – (Uradni list RS, št. 86/10), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 
št. 34/11), Dopolnitve Načrta ravnanja z ne-
premičnim premoženjem Občine Ljutomer 
za leto 2012 oziroma Načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem št. 3, ki ga je 
Občinski svet Občine Ljutomer potrdil na seji 
dne 27. 6. 2012, objavlja Občina Ljutomer

javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč  

v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Lju-

tomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe: stavbna ze-

mljišča v Ljutomeru parc. št. 1450/3 gozd, 
v izmeri 3560 m2, parc. št. 1450/4 njiva, 
v izmeri 1336 m2, parc. št. 1450/7 njiva, 
v izmeri 379 m2 in parc. št. 1450/2 njiva, 
v izmeri 5954 m2, vse k.o. 259 Ljutomer (ob 
Soboški cesti).

Zemljišča so namenjena izgradnji po-
slovnega objekta.

Zemljišča se prodajajo v kompletu ali 
parc. št. 1450/2, k.o. 259 Ljutomer, kot 
samostojna parcela ter parc. št. 1450/4, 
1450/3 in 1450/7, k.o. 259 Ljutomer, skupaj.

Zemljišča so na prodaj po sistemu vide-
no – kupljeno, v zatečenem stanju.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena (brez DDV) znaša:
– parc. št. 1450/2, k.o. Ljutomer: 

39.215,34 EUR,
– parc. št. 1450/3, k.o. Ljutomer: 

22.213,45 EUR,
– parc. št. 1450/4, k.o. Ljutomer: 

9.719,95 EUR,
– parc. št. 1450/7, k.o. Ljutomer: 

2.658,26 EUR.
Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR (ve-

lja za vse alineje pod točko 4).
Kupnina za zemljišča zajema vrednost 

stavbnega zemljišča. Stroške komunalne 
opreme bo kupec plačal v skladu z določi-
li Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalne-
ga prispevka za območje Občine Ljutomer 
(Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 2/10, 
5/11, 6/11 in 8/11). V strošek komunalne 
opreme niso zajeti stroški izvedbe priključk-
ov objekta na javno infrastrukturo in priključ-
nih taks. V ceno tudi ni zajeta odškodnina 
zaradi spremembe namembnosti zemljišča, 
ki jo odmeri pristojna upravna enota.

Stroške v zvezi s prenosom lastništva 
nepremičnin (notarski zapis, overitev, davki, 
ZK predlog) krijejo kupci. Ponudniki sami 
nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. 
Prodajalec krije stroške cenitve zemljišč, 
parcelacij ter objave javne dražbe.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupec se zaveže kupnino plačati v roku 

30 dni od podpisa pogodbe. Pred plačilom 
kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško 
knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine 
v prej navedenem roku je bistvena sestavi-
na pravnega posla. V nasprotnem primeru 

se pogodba šteje za razdrto, varščina se 
kupcu ne vrne.

V primeru, da se kupec odloči, da na 
kupljenem zemljišču ne bo gradil, mora 
v primeru prodaje zemljišče najprej ponuditi 
v odkup Občini Ljutomer, in sicer po ceni po 
kateri je zemljišče kupil brez revalorizacije 
ter bremen prosto. Navedeno dejstvo se 
zaznamuje v zemljiški knjigi.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo izvedena v torek, dne 24. julija 2012, ob 
13. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazo-
va ulica 1 (III. nadstropje).

7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe 

dolžni plačati kavcijo v višini 10 % od vredno-
sti zemljišč (ki jih dražitelj želi kupiti) na račun 
Občine Ljutomer, št. 01263-0100013693.

Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna 
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne 
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida 
dražbe.

Kolikor dražitelj vplača varščino in se 
iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne 
udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se 
mu varščina ne vrne.

8. Informacije o javni dražbi: interesenti 
lahko dobijo dodatne informacije na Občini 
Ljutomer, pri Ani Žnidarič, tel. 02/584-90-45.

9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične 

in pravne osebe, ki pred pričetkom javne 
dražbe predložijo:

– vlogo za nakup zemljišč s svojimi po-
datki (naziv, naslov, davčno in matično šte-
vilko oziroma EMŠO),

– potrdilo o registraciji in pooblastilo ose-
bi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne 
osebe) oziroma osebni dokument (fizične 
osebe),

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih inte-
resent ni imel blokiranega računa (pravne 
osebe),

– dokazilo o plačanih davkih in prispev-
kih – potrdilo DURS (fizične in pravne ose-
be),

– dražitelji morajo pred pričetkom jav-
ne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani 
kavciji,

– v vlogi morajo ponudniki navesti vrsto 
objekta, ki ga nameravajo graditi (velja za 
gradnjo poslovnih objektov).

10. Z najugodnejšimi dražitelji bo ku-
poprodajna pogodba sklenjena najkasneje 
v 30 dneh po zaključku javne dražbe. Če 
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, po-
nudnik zadrži njegovo kavcijo.

11. Občina Ljutomer si pridržuje pravi-
co, da z nobenim prijavljenim ponudnikom 
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti 
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla ustavi.

Občina Ljutomer

Št. 478-55/2010-1300 Ob-3396/12
Občina Kočevje v skladu z določbami 

Zakona o stvarnem premoženju države in 
v skladu z določbami Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11) ter občinskega letnega načrta 
razpolaganja s stvarnim premoženjem za 
leto 2012, razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin  

v njeni lasti
1. Predmet prodaje:
I. Stavbna zemljišča
a) Parcele (stavbna zemljišča), ki pred-

stavljajo komunalno neopremljena nezazi-
dana stavbna zemljišča.

Izklicne cene na javni dražbi, v katere 
je že vključen tudi 20 % davek na dodano 
vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih 
zemljišč, so po posameznih parcelah oziro-
ma skupinah parcel naslednje:

1. parcela št. 93/28 (757 m2), k.o. 1575 
– Stara cerkev.

Izklicna cena: 22.710,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

2. parcela št. 93/29 (801 m2), k.o. 1575 
– Stara cerkev.

Izklicna cena: 24.030,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

3. parcela št. 93/30 (902 m2), k.o. 1575 
– Stara Cerkev.

Izklicna cena 27.060,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

4. parcela št. 93/32 (800 m2), k.o. 1575 
– Stara Cerkev.

Izklicna cena: 24.000,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

5. parcela št. 246/21 (834 m2), k.o. 1580 
– Onek.

Izklicna cena: 17.000,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

6. parcela št. 246/25 (1126 m2), k.o. 1580 
– Onek.

Izklicna cena: 22.500,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

7. parcela št. 246/27 (865 m2), k.o. 1580 
– Onek.

Izklicna cena: 17.300,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

8. parcela št. 246/29 (569 m2), k.o. 1580 
– Onek.

Izklicna cena: 11.500,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

b) Parcele (stavbna zemljišča), ki pred-
stavljajo komunalno opremljena nezazidana 
stavbna zemljišča.

Izklicne cene na javni dražbi, v katere 
je že vključen tudi 20 % davek na dodano 
vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih 
zemljišč, so po posameznih parcelah na-
slednje oziroma skupinah parcel naslednje:

9. parcela št. 295/3 (620 m2), k.o. 1575 
– Stara Cerkev.

Izklicna cena: 15.480,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

10. parcela št. 18/6 (1072 m2), k.o. 1590 
– Kočevska Reka.

Izklicna cena: 13.500,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

11. parcele št. *151/3 (61 m2), 3201 
(209 m2), 3202 (90 m2), 3203 (111 m2), 3204 
(177 m2), k.o. 1591 – Novi Lazi – skupaj 
648 m2 (parcele se prodajajo skupaj).

Izklicna cena: 11.000,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

Javne dražbe
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12. parcela št. 541/3 (117 m2), 541/4 
(494 m2), k.o. 1574 – Koblarji – skupaj 
611 m2 (parceli se prodajata skupaj).

Izklicna cena: 20.000,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

13. parcela št. 259/26 (389 m2), 253/1 
(827 m2) in 259/33 (20 m2), k.o. 1578 – Želj-
ne, skupaj 1236 m2 (parcele se prodajajo 
skupaj).

Izklicna cena: 39.000,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

14. parcela št. 845/8 (1133 m2), k.o. 1575 
– Stara Cerkev.

Izklicna cena: 34.000,00 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

II. Stavbna zemljišča v Poslovni coni 
(PC) LIK II v Kočevju, ob lokaciji Trata

c) Vse parcele (stavbna zemljišča) so 
opremljene s kolektivno komunalno opremo, 
kar poleg geodetsko urejenih parcel vključu-
je tudi asfaltirano cesto, javno razsvetljavo, 
vodo, elektriko, telekomunikacijski vod (te-
lefon) ter meteorno in fekalno kanalizacijo.

Izklicne cene na javni dražbi, v katere 
je že vključen tudi 20 % davek na dodano 
vrednost, ki se plačuje pri prodaji stavbnih 
zemljišč, so po posameznih parcelah oziro-
ma skupinah parcel naslednje:

15. parcela št. 2204/48 (2886 m2), 
2204/50 (14 m2) in 2205/11 (28 m2), k.o. 
1577 – Kočevje – skupaj 2928 m2 (parcele 
se prodajajo skupaj).

Izklicna cena: 63.244,80,64 EUR z vklju-
čenim 20 % DDV.

16. parcela št. 2204/51 (3158 m2), k.o. 
1577 – Kočevje.

Izklicna cena: 68.212,80 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

17. parcela št. 2204/52 (2356 m2), 
2204/35 (656 m2) in 2205/6 (146 m2), k.o. 
1577 – Kočevje – skupaj 3.158 m2 (parcele 
se prodajajo skupaj).

Izklicna cena: 68.212,80 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

18. parcela št. 2204/39 (6393 m2), 
2204/40 (6594 m2) in 2204/41 (6079 m2), 
k.o. 1577 – Kočevje – skupaj 19.066 m2 
(parcele se prodajajo skupaj).

Izklicna cena: 411.825,60 EUR z vključe-
nim 20 % DDV.

2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v torek, 

24. 7. 2012, v sejni sobi Občine Kočevje (1. 
nadstropje), Ljub ljanska cesta 26, Kočevje, 
ob 12. uri.

Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega 
razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje 
do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. 
vključno do 23. 7. 2012, do 12. ure, osebno 
v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti 
v vložišče priporočeno po pošti.

3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Subjekti, ki lahko sodelujejo na javni 

dražbi za stavbna zemljišča v poslovni coni 
(PC) LIK v Kočevju ob lokaciji Trata (sklop 
II) in sklenejo kupoprodajno pogodbo, so 
vsi gospodarski sub jekti – gospodarske 
družbe in samostojni podjetniki, javna pod-
jetja, zadruge ali drugi sub jekti, ki lahko 
v skladu z zakonodajo opravljajo gospo-
darsko dejavnost, kakor jo definira 6. člen 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 
z namenom, da organizirajo podjetniško 
dejavnost in redno opravljajo gospodarske 
posle.

Na javni dražbi za stavbna zemljišča lah-
ko sodelujejo osebe, ki vplačajo varščino 
v višini 10 % od izklicne cene za posamezno 
nepremičnino, za nakup katere kandidirajo 

(v primeru, če oseba izrazi interes za nakup 
več nepremičnin, mora položiti varščino za 
vsako od njih).

Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne 
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vr-
njena v roku 8 dni od dneva javne dražbe, 
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna 
v kupnino.

Varščino je potrebno vplačati na po-
dračun proračuna Občine Kočevje, 
št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP 
Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo 
varščine za javno dražbo – nepremičnina 
(stavbno zemljišče)« (vplačnik navede tisto 
nepremičnino, za nakup katere kandidira).

Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, 
morajo imeti do poteka roka za oddajo pri-
jave poravnane vse obveznosti do Občine 
Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za 
proračun, finance in upravljanje premože-
nja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki 
vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne 
morejo sodelovati.

Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj 
osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine 
v Republiki Sloveniji (državljani držav čla-
nic Evropske unije in drugih držav, ki lahko 
pridobivajo nepremičnine na podlagi načela 
vzajemnosti).

Na javni dražbi kot dražitelji v skladu 
z 32. členom Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti ne morejo sodelovati cenilec, člani 
komisije oziroma oseba, ki vodi javno draž-
bo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena 
razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudi-
jo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, 
ki vodi javno dražbo).

Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na 
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno 
pogodbo), lahko na dražbi zastopa poobla-
ščenec, če pred pričetkom dražbe predloži 
njegovo pisno pooblastilo z overjenim pod-
pisom.

Za sodelovanje na javni dražbi morajo 
dražitelji predložiti naslednje:

– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne 

osebe navedbo firme (ime in priimek, ma-
tična številka, naslov prebivališča oziroma 
sedeža) – fizične osebe morajo predložiti 
fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe 
pa predložiti izpisek iz sodnega registra,

– davčno številko, številko transakcijske-
ga računa,

– navedbo nepremičnine (parcele), ki jo 
želi kupiti,

– izjavo, da je oseba državljan države 
članice EU ali druge države, ki v skladu 
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo 
nepremičnine na območju Republike Slo-
venije,

– izjavo (velja za pravne osebe), da niso 
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije,

– izjavo o vrsti gospodarske dejavnosti, 
ki jo nameravajo opravljati,

– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji 
javne dražbe.

Udeleženec na javnem razpisu lahko 
zgornje podatke navede na pripravljenem 
pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vlo-
žišču Občine Kočevje ali na uradni občinski 
spletni strani, ali na svoji lastni listini.

Podatke in potrdila je potrebno predložiti 
oziroma morajo prispeti najkasneje do dne-
va pred dnevom javne dražbe, tj. vključno 
do 23. 7. 2012 do 12. ure, osebno v vložišče 
ali priporočeno po pošti.

Za resničnost izjav je ponudnik kazen-
sko in materialno odgovoren. Na zahtevo 
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila 
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listi-
ne, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav 
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo 
na razpisu.

4. Znesek višanja izklicne cene na javni 
dražbi: najnižji znesek višanja izklicne cene 
na javni dražbi za stavbna zemljišča v Po-
slovni coni (PC) LIK II v Kočevju, ob lokaciji 
Trata znaša 1.000,00 EUR, za vsa ostala 
stavbna zemljišča znaša 300,00 EUR.

5. Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod nasle-

dnjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za 

posamezno nepremičnino imajo le osebe, 
ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,

– izklicna vrednost nepremičnine in vsa-
ka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat. 
Če nobeden od udeležencev javne dražbe 
navedene cene ne zviša pred tretjim izkli-
cem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, 
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba 
glede določenega predmeta končana. Ko je 
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno 
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je 
bil predmet javne dražbe prodan,

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, 
dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,

– ugovore na postopek javne dražbe, ki 
jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo 
sproti, je možno podati le do sklenitve za-
pisnika,

– dražba se glede posameznega pred-
meta šteje za neuspešno, če ni bila dose-
žena niti izklicna vrednost.

6.1. Namen pogodbe, pogodbene omeji-
tve, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine za 
stavbna zemljišča v Poslovni coni (PC) LIK 
II v Kočevju, ob lokaciji Trata

Namen pogodbe o prodaji parcel – stavb-
nih zemljišč je, da občina omogoči gospo-
darskim sub jektom – gospodarskim druž-
bam in samostojnim podjetnikom, javnim 
podjetjem, zadrugam ali drugim sub jektom, 
ki lahko v skladu z zakonodajo opravljajo 
gospodarsko dejavnost, kakor jo definira 
6. člen ZGD-1, da organizirajo podjetniško 
dejavnost in redno opravljajo gospodarske 
posle, s čimer pripomorejo k razvoju Občine 
Kočevje. Kupci bodo postali izključni lastniki 
kupljenih nepremičnin z nekaterimi omeji-
tvami njihovega nadaljnjega razpolaganja 
za določeno obdobje.

Občina Kočevje si kot prodajalec na 
podlagi določbe petega odstavka 38. člena 
Stvarnopravnega zakonika pridržuje pra-
vico, da od kupca (zavezanec), ki bo po 
poplačilu kupnine in izdanem zemljiško-
knjižnem dovolilu s strani občine pridobil 
lastninsko pravico, v naslednjih 5 letih od 
sklenitve prodajne pogodbe pod določe-
nimi pogoji odkupi nazaj nepremičnino, ki 
je predmet prodajne pogodbe.

Občina Kočevje lahko s pisno izjavo uve-
ljavi odkupno pravico, če se alternativno iz-
polni eden od naslednjih pogojev:

– da kupec v roku dveh let od sklenitve 
pogodbe na pristojni upravni enoti ne poda 
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja,

– da kupec v roku štirih let od sklenitve 
te pogodbe ne pridobi pravnomočnega upo-
rabnega dovoljenja.

V primeru uveljavitve odkupne pravice 
bo občina drugopogodbeni stranki izplačala 
ceno, plačano po tej pogodbi, povečano za 
uradno ugotovljeno rast življenjskih stroškov 
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v RS v tem obdobju (inflacija/deflacija) ter 
povečano za vrednost izboljšav ali izgra-
jenih objektov na tej parceli, koristnih za 
občino, kakor jo bo ugotovil s strani obči-
ne izbran cenilec, ki izpolnjuje pogoje za 
opravljanje cenitev državnega in občinskega 
stvarnega premoženja v skladu s pogoji iz 
Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin. Odkupna pravica 
v korist občine se vpiše v zemljiško knjigo 
in ni prenosljiva. Po preteku navedenega 
obdobja bo občina kupcu izdala izbrisno 
dovoljenje, z vpisom katerega bo odkupna 
pravica prenehala.

Pogodbena omejitev je tudi v tem, 
da se kupec parcele – nepremičnine na 
podlagi določb drugega do četrtega od-
stavka 38. člena Stvarnopravnega zakoni-
ka zavezuje, da v roku 7 let od sklenitve te 
pogodbe ne bo odsvojil te nepremičnine niti 
je ne bo obremenil s stvarnimi pravicami.

V primeru kršitve te določbe je drugopo-
godbena stranka v skladu z zakonom od-
škodninsko odgovorna za morebitno škodo, 
ki bi s tem nastala občini.

Vzorec prodajne pogodbe lahko vsak in-
teresent pridobi kot prilogo k temu razpisu.

Občina Kočevje kot prodajalec bo kup-
cu po poplačilu celotne kupnine izdala 
zemljiško knjižno dovolilo, s katerim bo iz-
recno in nepogojno dovolila vpis lastništva 
navedene nepremičnine v zemljiško knjigo, 
s čimer bo kupec postal lastnik te nepremič-
nine, kupec pa bo hkrati prodajalcu izročil 
zemljiško knjižno dovolilo, s katerim bo do-
voli vpis odkupne pravice.

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene 
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če 
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali 
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši 
dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podalj-
šanem roku, občina zadrži njegovo varšči-
no.

6.2. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine 
za ostala stavbna zemljišča:

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene 
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če 
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali 
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši 
dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podalj-
šanem roku, ponudnik zadrži njegovo var-
ščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati 
celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 
8 dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun 
Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213.

Pravočasno plačilo celotne kupnine je 
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem 
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje 
vplačane varščine).

Po poplačilu celotne kupnine bo občina 
kupcu izročila zemljiško knjižno dovolilo, ki je 
podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo.

7. Drugo
Pri nakupu stavbnega zemljišča v Po-

slovni coni (PC) LIK II v Kočevju, ob lo-
kaciji Trata vsaka stranka nosi svoje no-
tarske stroške overitve pogodbe oziro-
ma zemljiško knjižnega dovolila in stroške 
zemljiško knjižnega prenosa lastništva ne-
premičnine.

Pri nakupu ostalih stavbnih zemljišč, no-
tarske stroške overitve pogodbe in stroške 
zemljiško knjižnega prenosa plača kupec.

Organ, pristojen za izvrševanje prora-
čuna ali druga pooblaščena oseba, lahko 

s soglasjem župana ustavi postopek razpo-
laganja s stvarnim premoženjem do skle-
nitve pravnega posla (pogodbe). Dražite-
ljem se v takem primeru povrnejo izkazani 
potrebni in upravičeni stroški za prevzem 
razpisne dokumentacije in sodelovanje na 
javni dražbi.

Dodatne informacije o javni dražbi ter 
nepremičninah je možno pridobiti, pri Re-
nati Vidmar, tel. 01/893-82-52 (pravna vpra-
šanja in vprašanja glede javne dražbe) ali 
Robertu Latinu, tel. 01/893-82-38 (podatki 
o parcelah, prostorskih in ureditvenih po-
gojih), v času uradnih ur. Pomožni obrazec 
za prijavo (prijavitelji nanj niso vezani in 
lahko podajo ustrezne izjave ter dokažejo 
izpolnjevanje pogojev na lastnih listinah) je 
možno pridobiti na vložišču Občine Kočev-
je, Ljub ljanska c. 26 (pritličje – levo) vsak 
delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah od 
8. do 16.30. Pomožni obrazec za prijavo 
se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh 
Občine Kočevje.

Občina Kočevje

Št. 145/2012 Ob-3424/12
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 

Šentilj v Slovenskih gorircah, v skladu z do-
ločbami Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
in 42/12) in Odloka o spremembah prora-
čuna Občine Šentilj za leto 2012 (MUV, 
št. 25/11) objavlja

III. javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: 
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2. 2212 Šen-
tilj v Slovenskih gorircah, tel. 02/650-62-00, 
e-mail: obcina@sentilj.si.

2. Opis predmeta prodaje: poslovni pro-
stor: trgovina in gostinski lokal, v poslov-
no-stanovanjski stavbi, na naslovu Maistro-
va ul. 19, Šentilj v Slovenskih goricah, parc. 
št. 963/62, k.o. 564 Šentilj v Slovenskih gori-
cah (ID 1005711 – ID znak 564-963/62-0) in 
963/64, k.o. 564 Šentilj v Slovenskih goricah 
(ID 4700288 – ID znak 564-963/64-0). Po-
slovni prostor je nezaseden in delno opre-
mljen, oprema ni predmet prodaje. Poslovni 
prostor kot posamezni del stavbe ni vpisan 
v zemljiško knjigo. Akt o oblikovanju etažne 
lastnine je v končni fazi.

3. Vrsta pravnega posla za predmet pro-
daje pod 2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek vi-
šanja: izklicna cena za poslovni prostor je 
150.000,00 €, najnižji znesek višanja je 
500,00 €. Davek na promet nepremičnin 
ni vključen v ceni in ga plača kupec poleg 
kupnine.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec plača na zakladniški ra-

čun Občine Šentilj, št. 01318-0100009155, 
odprt pri UJP Slovenska Bistrica. Kupnina 
se lahko plača v več obrokih, tako da ku-
pec 1. obrok plača v roku 15 dni od dne-
va sklenitve prodajne pogodbe in da zadnji 
obrok zapade v plačilo v letu 2012. V tem 
primeru mora kupec neplačani del kupnine 
ustrezno zavarovati, in sicer: pravna oseba 
z nepreklicno bančno garancijo izplačljivo 
na prvi poziv brez ugovora oziroma fizična 
oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremič-
nini. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati 
še davek na promet nepremičnin, stroške 

notarskega zapisa prodajne pogodbe, stro-
šek objave v Uradnem listu RS ter stroške 
vknjižbe lastninske pravice.

Plačilo celotne kupnine je bistvena se-
stavina pravnega posla. Kolikor kupec ne 
poravna kupnine na določen način in v do-
ločenem roku po sklenjeni pogodbi, se šte-
je prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu 
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov 
se bo kupcu nepremičnina izročila v posest.

Po plačilu celotne kupnine bo občina 
kupcu izdala zemljiško knjižno dovolilo za 
vpis lastninske pravice na nepremičnini.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba bo organizirana v ponedeljek, 23. julija 
2012, v prostorih Občine Šentilj, v sejna 
soba, Maistrova ul. 2, Šentilj, s pričetkom 
ob 10. uri. Kandidati se bodo morali 30 mi-
nut pred začetkom javne dražbe izkazati 
z dokazili, navedenimi pod zap. št. 9 te obja-
ve. Če udeleženec javne dražbe ne predloži 
zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje 
spodaj navedenih pogojev, ne more sode-
lovati na javni dražbi. Na javni dražbi kot 
dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani 
komisije in z njimi povezane osebe.

7. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na jav-

ni dražbi, morajo do začetka javne draž-
be vplačati varščino v višini 15.000,00 €, 
kar predstavlja 10 % izklicne cene za po-
slovni objekt na račun Občine Šentilj, 
št. 01318-0100009155, odprt pri UJP Slo-
venska Bistrica.

– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj 
obveznost pristopiti k dražbi.

– Uspelemu dražitelju se bo vplačana 
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo 
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opra-
vljeni javni dražbi.

– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi skle-
nil pogodbe ali plačal kupnine, organizator 
javne dražbe obdrži varščino.

8. Pogoji prodaje
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki 

notarskega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, 

za katerega bo komisija ugotovila, da je po-
nudil najvišjo ceno.

– Izbrani dražitelj bo moral skleniti pro-
dajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku 
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo 
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Ob-
čina Šentilj pravico zadržati vplačano var-
ščino.

– Po plačilu celotne kupnine in po porav-
nanih vseh stroških se bo kupcu nepremič-
nina izročila v last in posest, s pravico vpisa 
lastninske pravice v zemljiški knjigi.

– Plačilo celotne kupnine je bistvena 
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna 
kupnine na določen način in v določenem 
roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domača 

ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu 
s pravnim redom RS lahko postane lastnik 
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno 
prijavi, tako, da predloži naslednje podatke 
oziroma dokumente:

– Potrdilo o plačani varščini in priloženo 
številko lastnega računa oziroma TRR za 
primer vračila varščine.

– Izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev (velja za prav-
no osebo), iz katerega izhaja, da je podjetje 
registrirano za trgovsko dejavnost (živilsko, 
mešano blago ...)
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– Izvirnik veljavnega osebnega doku-
menta (potni list ali osebna izkaznica) in 
davčno številko, če se prijavi fizična oseba 
oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev, če se prijavi 
samostojni podjetnik.

– Predloži pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe, pri čemer mora 
biti podpis overjen pri notarju, v primeru če 
se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži 
pooblaščenec.

– Preložiti izjavo, da bo v lokalu nadalje-
val trgovinsko dejavnost.

Vse listine, razen dokazil o plačilu var-
ščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali 
pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju.

10. Podrobnejši pogoji in pravila javne 
dražbe:

– Javna dražba bo ustna, v slovenskem 
jeziku.

– Nepremičnina bodo prodana po načelu 
»videno – kupljeno«, zato morebitne rekla-
macije po sklenitvi prodajne pogodbe ne 
bodo upoštevane.

– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno.

– Javno dražbo vodi komisija ter je kon-
čana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najviš-
jo ponudbo za nepremičnino. Takrat predse-
dnik komisije ugotovi komu in po kakšni ceni 
je bil predmet javne dražbe prodan in kupca 
pozove k podpisu pogodbe.

– Če izklicna cena ni bila dosežena, je 
javna dražba neuspešna.

– Ugovore proti dražbenemu postopku je 
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik 
o poteku dražbe. Morebitne spore reši vodi-
telj javne dražbe.

11. Ogled: ogled nepremičnin je mo-
goč v ponedeljek, 16. julija 2012, med 
9. in 10. uro oziroma po dogovoru na 
tel. 02/650-62-00.

12. Občina Šentilj lahko s soglas-
jem predstojnika postopek ustavi do skle-
nitve pravnega posla – podpisa prodajne 
pogodbe, brez obrazložitve in brez odško-
dninske odgovornosti. Dražiteljem se po-
vrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za 
prevzem razpisne dokumentacije. Dražite-
ljem se vplačana varščina povrne v roku 
8 dni brez obresti.

13. Dodatne informacije o pogojih 
in predmetu javne dražbe lahko interesen-
ti pridobijo na tel. 02/650-62-00 oziroma 
02/650-62-04 ali e-poštnem naslovu. rena-
ta.kurbus@sentilj.si in obcina@sentilj.si.

Občina Šentilj
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Št. 0103/2012 Ob-3375/12
Svet Centra za socialno delo Murska 

Sobota, na podlagi sklepa 9. redne seje 
Sveta Centra za socialno delo Murska So-
bota, z dne 25. 5. 2012, razpisuje delovno 
mesto

direktorja/direktorice Centra za soci-
alno delo Murska Sobota.

Za direktorja/direktorico je po določilih 
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – 
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. čle-
na Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. 
US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS), 25., 30. in 31. člena Statuta Cen-
tra za socialno delo Murska Sobota, lahko 
imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih 
pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna iz-
obrazba iz 69. člena Zakona o socialnem 
varstvu, v povezavi s 56. členom Zakona 
o socialnem varstvu,

– pet let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu 

o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje social-

novarstvenega zavoda, ki ga določa Soci-
alna zbornica Slovenije v soglasju s Stro-
kovnim svetom RS za splošno izobraže-
vanje. Če nima opravljenega programa 
za vodenje, ga mora opraviti najkasneje 
v enem letu od začetka opravljanja nalog 
direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi 
zakona preneha,

– izpit iz Zakona o splošnem upravnem 
postopku,

– aktivno znanje slovenskega jezika (go-
vorno in pisno),

ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. čle-

na Zakona o socialnem varstvu, v povezavi 
s 57. členom Zakona o socialnem varstvu,

– dvajset let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih 
delovnih mestih na področju socialnega var-
stva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu 
o socialnem varstvu,

– opravljen program za vodenje social-
novarstvenega zavoda, ki ga določa Soci-
alna zbornica Slovenije v soglasju s Stro-
kovnim svetom RS za splošno izobraže-
vanje. Če nima opravljenega programa 
za vodenje, ga mora opraviti najkasneje 
v enem letu od začetka opravljanja nalog 

direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi 
zakona preneha,

– izpit iz Zakona o splošnem upravnem 
postopku,

– aktivno znanje slovenskega jezika (go-
vorno in pisno).

Kandidat/ka bo imenovan/a za manda-
tno obdobje 5 let in bo sklenil/a pogodbo 
o zaposlitvi za določen čas mandatnega 
obdobja. Mandat bo nastopil/a, ko bo po 
končanem izbirnem postopku podal soglas-
je še minister, pristojen za socialno varstvo, 
po predhodnem mnenju pristojnega organa 
lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež, 
vendar ne prej kot 1. 1. 2013.

Kraj opravljanja dela: Center za socialno 
delo Murska Sobota, Slovenska ulica 44, 
Murska Sobota.

Prijavi morajo kandidati/ke priložiti nasle-
dnja dokazila:

– kratek življenjepis,
– overjeno fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma do-

kazilo, iz katerega je razvidna delovna doba,
– potrdilo delodajalca o navedbi in tra-

janju del na vodilnih in vodstvenih delovnih 
mestih na področju socialnega varstva,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen 
na nepogojno kazen zaradi zapora v trajanju 
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča 
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazen-
ski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti,

– dokazilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu po Zakonu o socialnem varstvu,

– dokazilo o opravljenem programu za 
vodenje socialnovarstvenega zavoda,

– dokazilo o opravljenem izpitu iz Zako-
na o splošnem upravnem postopku,

– opis dosedanjega dela in reference,
– program dela z vizijo razvoja Centra za 

socialno delo Murska Sobota.
Od kandidatov se pričakuje, da sve-

tu predstavijo program dela z vizijo razvoja 
Centra za socialno delo Murska Sobota za 
naslednje mandatno obdobje.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vse-
mi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življe-
njepisom v zaprti ovojnici na naslov: Center 
za socialno delo Murska Sobota, Slovenska 
ulica 44, 9000 Murska Sobota, z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava na razpis za direk-
torja«.

Rok za prijavo je 15 dni od objave raz-
pisa.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.

Svet Centra za socialno delo  
Murska Sobota

 Ob-3406/12
Na podlagi 34. člena Zakona o zavo-

dih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00), 
16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list 
RS, št. 67/10) in 2. člena Odloka o spremem-
bah in Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na po-
dročju kulture v Občini Bled, Zavod za kulturo 
Bled (Uradni list RS, št. 50/12), Svet Zavoda 
za kulturo Bled objavlja javni razpis za

direktorja zavoda (m/ž).
Poleg pogojev, določenih z zakonom, 

morajo kandidati za direktorja izpolnjevati 
še naslednje pogoje:

– imeti morajo univerzitetno ali visoko-
šolsko strokovno izobrazbo družboslovne 
smeri (izobrazba 1. bolonjske stopnje),

– strokovno poznati področje dela za-
voda,

– poznati dejavnosti s področja kulture,
– imeti sposobnosti organiziranja in vo-

denja dela,
– imeti najmanj pet let delovnih izkušenj, 

od tega tri leta na vodstvenih delovnih me-
stih,

– aktivno obvladati slovenski jezik,
– aktivno obvladati najmanj dva svetov-

na jezika.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– življenjepis z opisom dosedanjih de-

lovnih izkušenj,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 

prejšnjega odstavka (kopija delovne knjiži-
ce, dokazila o aktivnem znanju tujih jezikov 
idr.),

– pisni program poslovnega in program-
skega razvoja zavoda za petletno mandatno 
obdobje (največ 3 strani).

Direktorja bo imenoval Svet Zavoda za 
kulturo Bled s soglasjem ustanovitelja.

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kan-
didatom sklenjena za določen čas za čas 
trajanja mandata. Po poteku mandatne 
dobe je ista oseba lahko znova imenovana 
za direktorja.

Kandidature z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev ter programom dela in razvoja za-
voda morajo kandidati dostaviti na naslov: 
Zavod za kulturo Bled, Cesta svobode 11, 
4260 Bled s pripisom »Ne odpiraj – Za raz-
pis direktorja« v 8 dneh od dneva objave 
razpisa. Kandidati bodo o izbiri obveščeni 
v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Zavod za kulturo Bled

Razpisi delovnih mest
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Št. 47805-83/2007 Ob-3374/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za in-

frastrukturo in prostor, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, Ljub ljana (v nadaljevanju: 
upravljavec), na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) v povezavi s četrto alinejo 23. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Od-
loka o letnem načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem države za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 37/12) objavlja

ponovno javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin

Predmet prodaje: nepremičnina parc. 
št. 673/5, k.o. 2595 – Škofije v lasti Repu-
blike Slovenije in upravljanju Direkcije RS 
za ceste.

Izklicna cena: izklicna cena za nepre-
mičnino parc. št. 673/5, k.o. 2595 – Škofije 
znaša 40.800,00 EUR.

Način in rok plačila kupnine: kupec po-
ravna kupnino v roku 8 dni po prejemu ra-
čuna, ki ga bo Direkcija RS za ceste izdala 
potem, ko bo pogodba podpisana s strani 
obeh pogodbenih strank, in sicer na račun 
številka 01100-6300109972, s sklicno šte-
vilko, navedeno na računu. Plačilo kupnine 
v roku 8 dni, je bistvena sestavina pogodbe.

Varščina: ponudniki morajo pred oddajo 
ponudbe vplačati varščino v višini 10 % od 
izklicne cene nepremičnine, in sicer: na šte-
vilko računa: 01100-6300109972, s sklicno 
številko: 18 2431 796800.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdi-
lo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu 
ponudniku vračunana v kupnino, ponudni-
kom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti 
vrnjena v roku 30 dni po končanem postop-
ku javnega zbiranja ponudb.

Dokumentacija: ponudniki lahko prido-
bijo dodatne informacije o nepremičnini, ki 
je predmet javnega zbiranja ponudb, vsak 
delovni dan od dneva objave javnega zbi-
ranja ponudb v Uradnem listu Republike 
Slovenije do izteka roka za oddajo ponudb, 
in sicer med 9. in 12. uro na Ministrstvu 
za infrastrukturo in prostor, Direkciji Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19, 
Ljub ljana po predhodnem dogovoru na 
tel. 01/478-80-18.

Ogled nepremičnin: ogled nepremični-
ne, ki je predmet prodaje, je mogoč vsak 
delovni dan od dneva objave javnega zbira-
nja ponudb do izteka roka za oddajo pisnih 
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen 
takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer 
na lokaciji nepremičnine, po predhodnem 
dogovoru na tel. 01/478-80-18.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež 

oziroma naslov ponudnika;
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja 

za odkup, ki ne sme biti nižja od izklicne 
cene;

– kopijo osebne izkaznice ali izpisek iz 
sodnega registra za pravne osebe, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni;

– notarsko overjeno pooblastilo v prime-
ru, da pravna ali fizična oseba za oddajo 
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično 
osebo;

– originalno dokazilo o plačilu varščine 
in navedbo številke računa za primer vračila 
varščine;

– davčno, matično številko oziroma 
EMŠO in telefonsko številko ponudnika;

– pisno izjavo ponudnika o sprejemu ob-
javljenih pogojev in

– pisno izjavo ponudnika, da ponudba 
velja vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb.

Drugi pogoji:
– izklicna cena ne vključuje davka na 

dodano vrednost;
– na nepremičnini parc. št. 673/5, k.o. 

2595 – Škofije obstaja predkupna pravica 
Mestne občine Koper, ki je podala izjavo, 
da predkupne pravice ne uveljavlja;

– nepremičnina je naprodaj po načelu 
»videno–kupljeno«;

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 
15 dni po opravljeni izbiri skleniti z upra-
vljavcem kupoprodajno pogodbo. Če izbrani 
ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem 
roku, lahko upravljavec podaljša rok za skle-
nitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži 
njegovo varščino. Če izbrani ponudnik po-
godbe ne sklene niti v podaljšanem roku, 
upravljavec zadrži njegovo varščino;

– davke (davek na promet nepremič-
nin oziroma davek na dodano vrednost), 
stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške 
notarske overitve ter vse morebitne druge 
stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, 
plača kupec;

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe 
je cena – najugodnejši ponudnik je tisti, ki 
ponudi najvišjo ceno.

Rok za predložitev ponudb: ponudba 
mora veljati vsaj 90 dni po roku za odda-
jo ponudb in mora biti vročena naročniku 
(vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 30. 7. 
2012, do 12. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki 
na naslov naročnika: Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, 
skrbnica Majda Pachole – Skubic, Tržaška 
cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljub-
ljana.

Upoštevane bodo samo pisne ponud-
be, ki bodo najkasneje do 30. 7. 2012 do 
12. ure vročene upravljavcu v zaprti ovoj-
nici s pripisom: »Javno zbiranje ponudb 
za nakup nepremičnine – številka zadeve 
47805-83/2007 – Ne odpiraj!«.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo 
v njih ponujena cena enaka ali višja od iz-
klicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po 
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), 
nepopolnih ponudb ali nepravilno označe-
nih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo 
o tem obvestila ponudnike.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne-
ga zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 
30 dni od roka za predložitev ponudb. Direk-
cija RS za ceste lahko po prejemu ponudb 
s ponudniki izvede dodatna pogajanja.

Čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb za parc. 

št. 673/5, k.o. 2595 – Škofije bo dne 30. 7. 
2012, ob 14. uri.

Javno odpiranje ponudb bo na naslovu 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Di-
rekcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub ljana, 
soba 320.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, 
ki niso zakoniti zastopniki pravne osebe in 
bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, 
morajo pred začetkom javnega odpiranja 
ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo 
zakonitega zastopnika za sodelovanje pri 
javnem odpiranju ponudb ter ji predložiti na 
vpogled osebni dokument s fotografijo.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo priso-
tne pri javnem odpiranju ponudb, pa mora-
jo pred začetkom javnega odpiranja ponudb 
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument 
s fotografijo.

V primeru več najugodnejših ponudb bo 
Direkcija RS za ceste po svoji presoji bodisi 
pozvala vse najugodnejše ponudnike k od-
daji nove ponudbe ali pa bo z najugodnej-
šimi ponudniki izvedla dodatna pogajanja.

Ta objava ne zavezuje upravljavca, da 
z najboljšim ali katerim koli ponudnikom 
sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komi-
sija za izvedbo in nadzor postopka prodaje 
stvarnega premoženja Direkcije Republike 
Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve 
pravnega posla ustavi že začeti postopek, 
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti, upravljavec pa je dolžan vrniti 
vplačane varščine v roku 15 dni od izdaje 
sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,  

Direkcija RS za ceste

 Ob-3382/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-

nance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja

javno zbiranje ponudb
za menjavo nepremičnine v Novi Gorici 
in dodatni najem poslovnih prostorov 

za Davčni urad Nova Gorica
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je 

menjava nepremičnine v Novi Gorici, ki je 
v lasti Republike Slovenije, in dodatni najem 
poslovnih prostorov za Davčni urad Nova 
Gorica.

Nepremičnina, ponujena v menjavo, so 
poslovni prostori Davčnega urada Nova 
Gorica, na naslovu Gradnikove brigade 2, 
Nova Gorica, stoječi na parc. št. 670/14 (ID 
633273) in parc št. 670/15 (ID 1137782), 
k.o. Nova Gorica, v skupni neto površini 
2.677,00 m2. Menjava navedenih nepre-
mičnin je bistvena sestavina za sklenitev 
pogodbe.

2. Skupna ocenjena vrednost nepremič-
nine je 2.020.000,00 EUR.

3. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo 
prejete najkasneje do 24. 7. 2012 do 10. ure 

Druge objave
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na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna 
uprava Republike Slovenije, Šmartinska 
cesta 55, 1000 Ljub ljana, glavna pisarna 
DURS.

4. Javno odpiranje ponudb je 24. 7. 2012 
ob 10.30, na naslovu naročnika.

5. Veljavnost oddanih ponudb mora biti 
vsaj do 1. 12. 2012.

6. Za dodatni najem mora ponudnik pri-
znati naročniku predkupno pravico na pred-
metu najema, in sicer za ves čas veljavnosti 
najemne pogodbe.

7. Menjava nepremičnine z dodatnim 
najemom bo izvedena z najugodnejšim 
ponudnikom. V primeru, da bo naročnik 
prejel več najugodnejših ponudb, bo z naj-
ugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna po-
gajanja.

8. Navodila ponudnikom za pripravo po-
nudbe

Ponudniki morajo predložiti naslednjo 
dokumentacijo:

– ponudbo iz katere so razvidne površine 
in cene menjalnih nepremičnin, cena naje-
ma za m2 opremljenih poslovnih prostorov 
za razliko do potrebnih površin in cena za 
najem opreme za prostore, ki jih naročnik 
dobi z zamenjavo,

– izjavo, da izpolnjuje obveznosti v zve-
zi s plačili davkov v skladu z zakonskimi 
določbami,

– dokazilo, da ima objekt uporabno do-
voljenje za poslovne prostore ali pravno-
močno gradbeno dovoljenje in izjavo v koli-
kšnem času bo objekt uporabno dovoljenje 
pridobil,

– tlorise idejne rešitve umestitve zahte-
vanih prostorov in drugih prostorov ter ko-
munikacij v objekt, z obvezno vrisano dispo-
zicijo pisarniške opreme (grafična priloga), 
skladno z zahtevami,

– seznam vseh prostorov z navedbo kva-
dratur posameznih prostorov in seštevkom 
teh kvadratur (prostori na katere se nanaša 
najem in stroški).

S ponudniki, ki bodo podali ustrezne po-
nudbe, bodo izvedena pogajanja.

9. Upravljavec DURS si pridružuje pravi-
co, da ne glede na prejete ponudbe ne skle-
ne pogodbe z nobenim ponudnikom.

10. Z najugodnejšim ponudnikom bo 
sklenjena menjalna pogodba in pogodba 
o najemu dodatnih prostorov. Kupec mora 
podpisati pogodbo v roku 15 dni od poziva, 
sicer se šteje, da od nakupa odstopa. V tem 
primeru naročnik sklene posel z naslednjim 
najugodnejšim ponudnikom.

11. Ponudnik prevzame nepremičnino, 
ki je predmet menjave, v posest po preseli-
tvi Davčnega urada Nova Gorica. Poslovni 
prostori, ki jih bo naročnik dobil z menjavo, 
morajo biti vseljivi najkasneje do konca me-
seca novembra 2012.

12. Razpisna dokumentacija je brez-
plačno dostopna na spletni strani DURS 
http://www.durs.gov.si/si/javni_razpisi/.

13. Kontaktni osebi za dodatne informa-
cije sta mag. Alojz Durn, tel. 05/336-56-16; 
e-naslov: alojz.durn@gov.si ali mag. Nina 
Koščak, tel. 01/478-29-22; e-naslov: 
nina.koscak@gov.si.

Republika Slovenija  
Ministrstvo za finance  

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 400-04/2012-02820 Ob-3383/12
Zavod za pokojninsko in invalidsko za-

varovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 
Ljub ljana, na podlagi 22. člena Zakona 

o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10; v nadaljevanju ZSPDSLS), v zve-
zi s tretjim odstavkom 2. člena ZSPDSLS, 
35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in sklepom Sveta 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije št. 9000-4/201281020)28-5 
z dne 19. 6. 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca/najemoda-
jalca nepremičnin: Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadalj. 
ZPIZ), Kolodvorska 15, 1518 Ljub ljana, MŠ: 
5156700000, DŠ: SI 85876500.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1. Prodaja oziroma oddaja poslovnih 
prostorov

2.1.1 v Novem mestu, Novi trg 9, za 
izklicno ceno 652.000,00 EUR (oziroma 
v primeru oddaje za mesečno najemnino 
5.065,00 EUR). Gre za poslovni prostor v II. 
nadstropju (5. etaža) v izmeri 690,24 m2 

(del stavbe št. 25) in v izmeri 33,24 m2 (del 
stavbe št. 27), skupaj 723,48 m2, kot del 
stanovanjske stavbe z ident. št. 668.ES, na 
parc. št. 1275/1, k.o. Novo mesto. Poslovni 
prostori se nahajajo v strogem centru No-
vega mesta, v sklopu drugih javnih ustanov 
in trgovin. Prostori so namenjeni admini-
strativni dejavnosti, pisarne so pregrajene 
z montažnimi predelnimi stenami; prostori 
so centralno ogrevani in klimatizirani. Izde-
lani sta telefonska in računalniška mreža.

2.1.2 v Novi Gorici, Kidričeva 13, za 
izklicno ceno 684.691,00 EUR (oziroma 
v primeru oddaje za mesečno najemnino 
5.542,00 EUR). Gre za poslovne prosto-
re, v skupni izmeri 503,82 m2, v drugem 
nadstropju (poslovni prostor št. 3, v izmeri 
252,70 m2) in tretjem nadstropju (poslovni 
prostor št. 4, v izmeri 251,12 m2) poslovne 
stavbe ID 2406, k.o. Nova Gorica. Prosto-
ri so namenjeni administrativni dejavnosti; 
prostori so centralno – daljinsko ogrevani in 
klimatizirani. Vzpostavljena je računalniška 
mreža in tehnično varovanje.

2.1.3 v Trbovljah, Sallaumines 2, za 
izklicno ceno 99.897,00 EUR (oziroma 
v primeru oddaje za mesečno najemnino 
817,00 EUR). Gre za poslovne prostore, 
v skupni izmeri 131,79 m2, v prvem nadstro-
pju poslovne stavbe ID 827, št. dela stavbe 
13, 15, 16, 17, 18, 19, na parc. št. 390/32, 
k.o. Trbovlje. Prostori so namenjeni admi-
nistrativni dejavnosti; prostori so centralno 
ogrevani in klimatizirani. Vzpostavljena je 
računalniška mreža in tehnično varovanje.

2.1.4 v Ljub ljani, Štefanova ulica 1, za 
izklicno ceno 35.742,00 EUR (oziroma 
v primeru oddaje za mesečno najemnino 
298,00 EUR). Gre za pisarno in sanitarni 
prostor, v skupni izmeri 18,20 m2, v četr-
tem nadstropju stavbe »Nebotičnik« v stro-
gem centru Ljub ljane. Gre za del stavbe 
z ident. oznako 378, na parc. št. 2848 in 
3297, k.o. Ajdovščina. Prostor je namenjen 
administrativni dejavnosti ter je priključen na 
električno in telefonsko omrežje; ogrevanje 
je centralno.

V primeru prodaje je davek na promet 
nepremičnin dolžan plačati kupec.

Izhodiščne cene najema ne vsebujejo 
davka, ki ga plačuje najemnik v skladu z ve-
ljavno zakonodajo.

Če razporeditev oziroma funkcionalnost 
prostorov v naravi dopušča, se lahko proda 
oziroma odda v najem samo del poslovnih 
prostorov.

2.2. Prodaja stanovanj
2.2.1 na Jesenicah, Cesta maršala Tita 

73, za izklicno ceno 68.500,00 EUR. Stano-
vanje ima neto tlorisno površino 108,07 m2, 
je 4-sobno, v drugem nadstropju večsta-
novanjskega objekta, št. stavbe 252, št. 
dela stavbe 1, k.o. Jesenice. Prostori: 4 
sobe, predsoba, kuhinja, kopalnica, WC, 
balkon.

2.2.2 v Mariboru, Kosarjeva ul. 14, za 
izhodiščno ceno 57.500,00 EUR. Stanova-
nje ima neto tlorisno površino 69,69 m2, je 
2,5-sobno, v prvem nadstropju večstano-
vanjskega objekta, št. stavbe 1515, št. dela 
stavbe 11, k.o. Koroška vrata. Ogrevanje je 
urejeno s plinsko etažno centralno kurjavo. 
Prostori: predsoba, 3 sobe, kopalnica, manj-
ši WC, kuhinja z jedilnico, balkon.

2.2.3 v Mariboru, Partizanska cesta 15, 
za izhodiščno ceno 31.000,00 EUR. Stano-
vanje ima neto tlorisno površino 33,61 m2, 
je 1-sobno, v četrtem nadstropju večstano-
vanjskega objekta, št. stavbe 1293, št. dela 
stavbe 110, k.o. Maribor – Grad, v stro-
gem centru Maribora. Ogrevanje je ureje-
no s centralno kurjavo. Prostori: predsoba, 
dnevni prostor, kopalnica s tuš kabino in 
WC-jem, kuhinja, balkon.

Davek na promet nepremičnine, ki bo 
odmerjen na podlagi sklenjene prodajne po-
godbe, plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnine so naprodaj po nače-

lu »videno–kupljeno«, poznejših reklamacij 
v primeru napak prodajalec ne bo upošteval.

3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo prodajalec upošteval kot edino merilo 
ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s skle-
pom izbran najboljši oziroma najugodnejši 
ponudnik.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
pogodbo v roku 30 dni po opravljenem izbo-
ru najugodnejšega ponudnika. Če najugo-
dnejši ponudnik ne sklene pogodbe v nave-
denem roku, se najugodnejšemu ponudniku 
lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne več kot 15 dni ali pa zadrži njego-
vo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi 
v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se 
šteje, da je od nakupa odstopil, plačano var-
ščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene 
prodajno pogodbo z naslednjim najugodnej-
šim ponudnikom.

3.4. Po plačilu celotne kupnine in po po-
ravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepre-
mičnini v zemljiški knjigi v skladu z določi-
li prodajne pogodbe. Z namenom prenove 
oziroma izvedbe obnovitvenih del se lahko 
kupcu nepremičnina izroči tudi pred plačilom 
celotne kupnine.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina pogodbe. Izjemoma in če za to 
obstojijo upravičeni razlogi se lahko stranki 
dogovorita za obročno plačilo kupnine v ča-
sovnem obdobju do največ enega leta.

4. Način plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun 

številka: SI56 01100-6030264023, pri Upra-
vi RS za javna plačila, Urad Ljub ljana; sklic 
na številko: 00 400-04-2012, v roku 30 dni 
od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v en-
kratnem znesku.
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Kupec je ob kupnini dolžan plačati še 
pripadajoči davek, stroške notarske overitve 
podpisa prodajalca na pogodbi ter stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist.

5. Pogoji najema (velja samo za poslov-
ne prostore)

5.1. Nepremičnine se oddajajo po nače-
lu »videno–kupljeno«, poznejših reklamacij 
v primeru napak prodajalec ne bo upošteval.

5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo prodajalec upošteval kot edino merilo po-
nujeno ceno najema za posamezni poslovni 
prostor, kar pomeni, da bo s sklepom izbran 
najboljši oziroma najugodnejši ponudnik.

5.3. Izbrani ponudnik bo moral skleni-
ti pogodbo v roku 30 dni po opravljenem 
izboru najugodnejšega ponudnika. Če naj-
ugodnejši ponudnik v navedenem roku ne 
podpiše pogodbe se šteje, da je od najema 
odstopil, plačano varščino pa obdrži pro-
dajalec, ki lahko sklene najemno pogodbo 
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

5.4. Izbrani ponudnik bo dolžan plačevati 
najemnino na podlagi izstavljenega računa 
v roku, navedenem na računu.

6. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

6.1. Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek ozi-
roma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO 
oziroma matično številko, davčno številko, 
številko transakcijskega računa, naziv in na-
slov banke za vračilo varščine);

– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša (v primeru poslovnih pro-
storov izrecno navesti, ali se ponudba nana-
ša na nakup ali najem),

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnine 
v točki 2 tega razpisa;

– priloge iz točke 6.4. teh pogojev za 
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

6.2. Ponudniki morajo oddati popolno 
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni 
od dneva objave javnega zbiranja ponudb 
v Uradnem listu RS (to je najkasneje do 
vključno 21. 7. 2012). V primeru, da ponud-
ba ne bo oddana v skladu z določili tega 
razpisa (nepravočasna ponudba, nepopol-
na ponudba) je pristojna Komisija ne bo 
upoštevala.

6.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo 
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z ozna-
ko »Ne odpiraj – ponudba za nakup/najem 
nepremičnine« na naslov Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
Kolodvorska 15, 1518 Ljub ljana, Služba za 
pravne zadeve in javna naročila.

6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične 

osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra 

(samostojni podjetnik posameznik), ki ne 
sme biti starejši od treh mesecev od dneva, 
določenega za oddajo ponudbe,

– dokazilo o registraciji za pravne osebe, 
ki ni starejše od 30 dni od dneva, določe-
nega za oddajo ponudbe (izpis iz registra 
AJPES),

– potrdilo o plačani varščini,
– pisna izjava ponudnika, da zoper njega 

ni uveden ali začet kateri izmed postopkov 
zaradi insolventnosti ali kateri izmed po-
stopkov prisilnega prenehanja (po Zakonu 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju),

– izjavo o sprejemanju pogojev javnega 
zbiranja ponudb,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 
do 90 dni od dneva poteka roka za oddajo 
ponudbe.

Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu, 
mora slednji predložiti pooblastilo.

7. Varščina
7.1. Ponudniki morajo do izteka roka za 

oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 
10 % izhodiščne cene, na podračun številka: 
01100-6030264023, pri Upravi RS za javna 
plačila (UJP), Urad Ljub ljana; sklic na števil-
ko: 00 201000, z navedbo »plačilo varščine 
– javno zbiranje ponudb za prodajo/oddajo 
nepremičnin« in navedbo imena in priimka 
oziroma naziva ponudnika.

7.2. Plačana varščina se izbranemu 
ponudnika vračuna v kupnino/najemnino, 
ostalim ponudnikom, ki v postopku javnega 
zbiranja ponudb niso uspeli, pa se varščina 
vrne brez obresti v roku 30 dni po opravlje-
nem izboru najugodnejšega ponudnika.

7.3. Če kupec (najemnik) ne sklene po-
godbe ali ne plača kupnine, prodajalec var-
ščino zadrži.

8. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije 

o pogojih javnega zbiranja ponudb in po-
samičnih nepremičninah, vključno s ceni-
tvami, lahko zainteresirani ponudniki do-
bijo na naslovu prodajalca, ZPIZ, Kolod-
vorska 15, 1518 Ljub ljana; kontaktni ose-
bi: mag. Katja Kupljen, tel. 01/474-53-99, 
e-mail: katja.kupljen@zpiz.si; Igor Maje-
tič, tel. 01/474-56-88, e-mail: igor.maje-
tic@zpiz.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije 
v zvezi z nepremičninami je možen po pred-
hodnem dogovoru.

9. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

9.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
v sredo 25. 7. 2012, s pričetkom ob 9. uri, 
na sedežu prodajalca ZPIZ, Kolodvorska 15, 
1518 Ljub ljana, v sobi 409.

Ponudniki oziroma predstavniki ponu-
dnikov se morajo v primeru prisotnosti pri 
odpiranju ponudb izkazati z osebnim doku-
mentom oziroma pooblastilom.

9.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je višina ponujene kupnine. Razpis 
se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponud-
bo odda le en ponudnik.

9.3. V primeru, da bo prispelo več naj-
ugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija 
s ponudniki, ki so ponudili enako visoko ku-
pnino/najemnino opravila dodatna pogaja-
nja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki 
naknadno povabljeni.

9.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v roku 8 dni od odpiranja prispelih ponudb.

9.5. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena. Generalni direktor lah-
ko kadarkoli do sklenitve prodajne/najemne 
pogodbe ustavi začeti postopek razpolaga-
nja, brez obrazložitve in odškodninske od-
govornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez 
obresti.

Besedilo tega javnega zbiranja ponudb 
je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni 
strani, www.zpiz.si (pod aktualno), ter na 
oglasni deski na sedežu prodajalca ZPIZ, 
Kolodvorska 15, 1518 Ljub ljana.

Zavod za pokojninsko in invalidsko  
zavarovanje Slovenije
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Št. 110-238/2012/2 Ob-3407/12
Ministrstvo za notranje zadeve na pod-

lagi tretjega odstavka 62. člena v zvezi 
z 206. členom Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11 in 21/12 – ZDU-1F; 
ZDT-1) objavlja

javni poziv

državnim tožilcem k vložitvi prijav za do-
delitev enega državnega tožilca v Strokovno 
informacijski center na Vrhovnem državnem 
tožilstvu RS.

Naloga državnega tožilca dodeljenega 
v Strokovno informacijski center bo opravlja-
nje zahtevnejših strokovnih nalog s področja 
dela Strokovno informacijskega centra, zla-
sti sodelovanje v zadevah mednarodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah zaradi 
začasnega zavarovanja, zasega in odvze-
ma predmetov in premoženjske koristi ter 
premoženja nezakonitega izvora ter druge 
naloge, v skladu z 206. členom ZDT-1.

Dodelitev traja 3 leta, za delovni čas 4 
ure dnevno.

Rok za prijavo je 15 dni od objave raz-
pisa.

Pisne prijave se pošlje na: Ministrstvo 
za notranje zadeve, Direktorat za državno 
tožilstvo, Štefanova 2, Ljub ljana z oznako 
na ovojnici »Prijava za 110-238/2012«.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-3409/12
Skupna pokojninska družba d.d., Ljub-

ljana, Trg republike 3, Ljub ljana na pod-
lagi 171. člena Zakona o zavarovalništvu 
in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka 
revidiranega letnega poročila – SKL 2002 
objavlja

povzetek revidiranega letnega poročila
za poslovno leto, ki se je zaključilo 

31. 12. 2011, s posebnim revizorjevim 
mnenjem za potrebe obveščanja 

javnosti

Izkaz finančnega položaja

v EUR 31. 12. 2011 31. 12. 2010

SREDSTVA

Neopredmetena sredstva 1.552 6.373

Opredmetena osnovna sredstva 143.438 149.076

Finančne naložbe 14.448.712 14.791.051

– razpoložljive za prodajo 5.134.908 6.863.563

– v posesti do zapadlosti 1.144.518 1.200.771

– v posojila in depozite 8.169.286 6.726.717

Sredstva iz finančnih pogodb 312.595.784 321.351.476

Terjatve in druga sredstva 1.078.172 1.147.183

Denar in denarni ustrezniki 594.100 109.090

Skupaj sredstva 328.861.757 337.554.250

KAPITAL

Osnovni kapital 6.750.764 6.750.764

Kapitalske rezerve 590.92 590.920

Rezerve iz dobička 932.346 911.047

Rezerva za spremembo poštene vrednosti -746.623 -65.370

Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let 5.863.818 4.749.002

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.500.476 1.114.816

Skupaj kapital 15.891.700 14.051.180
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v EUR 31. 12. 2011 31. 12. 2010

OBVEZNOSTI

Obveznosti iz finančnih pogodb 312.595.784 321.351.476

Dolgoročne obveznosti do zaposlencev 112.732 118.546

Poslovne in druge obveznosti 261.541 533.048

Finančne obveznosti 0 1.500.000

Skupaj obveznosti 312.970.057 323.503.070

Skupaj kapital in obveznosti 328.861.757 337.554.250

Največja vrednost skupnih naložb 
v posamično finančno organizacijo 32.132.516 34.769.667

Izkaz poslovnega izida

v EUR 2011 2010

Prihodki iz poslovanja 5.284.684 4.753.426

Prihodki od vstopne provizije 894.397 990.097

Prihodki od izstopne provizije 490.604 28.679

Prihodki od upravljavske provizije 3.899.683 3.734.650

Čisti obratovalni stroški 2.301.233 2.338.987

Amortizacija 80.940 92.026

Stroški dela 1.042.629 991.342

Ostali obratovalni stroški 1.177.665 1.255.619

Drugi prihodki 318.318 9.601

Drugi odhodki 282.778 337.434

Izid iz poslovanja 3.018.991 2.086.607

Prihodki naložb 585.140 412.539

Prihodki od obresti 510.658 335.041

Prihodki od dividend 25.864 9.997

Tečajne razlike 0 31.104

Dobički pri odtujitvah naložb 48.618 36.397

Odhodki naložb 1.082.358 1.260.461

Odhodki za obresti 40.576 1.228

Odhodki iz oslabitve naložb, razpoložljivih za 
prodajo 657.900 1.206.045

Tečajne razlike 14.335 0

Izgube pri odtujitvah naložb 369.546 53.189

Izid iz naložbenja -497.217 -847.922

Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb 0 0

ČISTI POSLOVNI IZID 2.521.774 1.238.684

Osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico 77,94 38,28

Izkaz vseobsegajočega donosa

v EUR 2011 2010

Čisti poslovni izid 2.521.774 1.238.684

Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere 
finančnega sredstva, razpoložljivega za 
prodajo -681.253 -151.531

– dobički/izgube, pripoznani v presežku iz 
prevrednotenja -1.002.182 -1.374.368

– prenos dobičkov/izgub iz presežka iz 
prevrednotenja v poslovni izid 320.928 1.222.837

Drugi vseobsegajoči donos -681.253 -151.531

VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA 
LETA 1.840.520 1.087.154
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Prikaz bilančnega dobička

v EUR 2011 2010

Čisti poslovni izid 2.521.774 1.238.684

Preneseni čisti dobiček 5.863.818 4.749.002

Povečanje rezerv iz dobička -21.298 -123.868

– povečanje statutarnih rezerv -21.298 -123.868

Bilančni dobiček 8.364.294 5.863.819

V skladu z določili pokojninskih načrtov 
Skupne pokojninske družbe d.d., Ljub ljana 
znaša za poslovno leto 2011:

1. za Kritni sklad (po pokojninskih načrtih 
PN-SK-01 in PN-SK-02):

– obrestna mera, izražena v odstotkih, ki 
jo je družba kot izvajalec pokojninskih načr-
tov PN-SK-01 in PN-SK-02, upoštevala v iz-
računu sorazmernega deleža zavarovanca 
v donosu kritnega sklada 1,69 %;

– delež rezervacij, ki še niso pripisa-
ne zavarovancem, po pokojninskih načrtih 
PN-SK-01 in PN-SK-02, izražen kot odsto-
tek matematičnih rezervacij, namenjenih za 
zajamčena izplačila, 3,34 %.

2. za KS PN-SK-03 (po pokojninskem 
načrtu PN-SK-03):

– obrestna mera, izražena v odstotkih, 
ki jo je družba kot izvajalec pokojninskega 
načrta PN-SK-03, upoštevala v izračunu so-
razmernega deleža zavarovanca v donosu 
kritnega sklada 1,69 %;

– delež rezervacij, ki še niso pripisane 
zavarovancem, po pokojninskem načrtu 
PN-SK-03, izražen kot odstotek matema-
tičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena 
izplačila, 1,12 %.

Skupna pokojninska družba d.d.  
Peter Krassnig  

član uprave  
Aljoša Uršič  

predsednik uprave
Poročilo neodvisnega revizorja

o povzetkih računovodskih izkazov
Uporabnikom javno objavljenega pov-

zetka letnega poročila Skupna pokojninska 
družba d.d., Ljub ljana.

Priloženi povzetki računovodskih izka-
zov, ki vključujejo povzetek izkaza finanč-
nega položaja na dan 31. decembra 2011, 
povzetek izkaza poslovnega izida, povze-
tek izkaza vseobsegajočega donosa ter pri-
kaz bilančnega dobička za tedaj končano 
leto izhajajo iz revidiranih računovodskih 
izkazov družbe Skupna pokojninska druž-
ba d.d., Ljub ljana za leto, ki se je konča-
lo 31. decembra 2011. V našem poročilu 
z dne 23. april 2012 smo o teh računovod-
skih izkazih izrazili neprilagojeno revizijsko 
mnenje.

Povzetki računovodskih izkazov ne vse-
bujejo vseh razkritij, ki jih zahtevajo medna-
rodni standardi računovodskega poročanja, 
kot jih je sprejela EU. Zato branje povzetkov 
računovodskih izkazov ni nadomestilo za 
branje revidiranih računovodskih izkazov 
družbe Skupna pokojninska družba d.d., 
Ljub ljana.

Odgovornost poslovodstva za povzetke 
računovodskih izkazov

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo 
povzetkov revidiranih računovodskih izka-
zov v skladu z Zakonom o zavarovalništvu 
in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka 
revidiranega letnega poročila – SKL 2002.
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Revizorjeva odgovornost
Naša odgovornost je izraziti mnenje 

o povzetkih računovodskih izkazov na pod-
lagi naših postopkov, ki so bili opravljeni 
v skladu z Mednarodnim standardom revi-
diranja (MSR) 810 – Posli poročanja o pov-
zetkih računovodskih izkazov.

Mnenje
Po našem mnenju so povzetki računo-

vodskih izkazov, ki izhajajo iz revidiranih 
računovodskih izkazov družbe Skupna po-
kojninska družba d.d., Ljub ljana za leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2011, v vseh 
pomembnih pogledih skladni s temi računo-
vodskimi izkazi, v skladu z Zakonom o za-
varovalništvu in Sklepom o podrobnejši vse-
bini povzetka revidiranega letnega poročila 
– SKL 2002.

KPMG Slovenija,  
podjetje za revidiranje, d.o.o.  

Damjan Ahčin, ACCA  
pooblaščeni revizor  

Katarina Sitar Šuštar, univ. dipl. ekon.  
pooblaščena revizorka  

partner

Št. 478-0071/2011 Ob-3372/12
Občina Ivančna Gorica. Sokolska 8, 

1295 Ivančna Gorica, na podlagi 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št, 34/11 
in 42/12) in Letnega načrta razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Občine Ivanč-
na Gorica objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine s parc. št. 
*15/0-1, 229/0, 298/0 in 299/0, 290/0, 

k.o. Višnje (1831) in na njih obstoječa 
stanovanjska hiša s št. stavbe 310 ter 

gospodarska poslopja s številko stavbe 
303, 307, 301, k.o. Višnje

1. Naziv in sedež prodajalca in orga-
nizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina 
Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna 
Gorica.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb je 
prodaja zemljišč v območju stavbnih ze-
mljišč in na njih stoječa stanovanjska hiša 
ter gospodarskih poslopij, ki se nahajajo na 
naslovu Brezovi dol 1, Ivančna Gorica:

I. parc. št. *15/0-1, k.o. Višnje – 1831, 
stanovanjska stavba in dvorišče, skupaj v iz-
meri 409 m2,

II. parc. št. 299/0, k.o. Višnje – 1831 sa-
dovnjak, v izmeri 551 m2,

III. parc. št. 298/0, k.o. Višnje – 1831, 
sadovnjak, v izmeri 582 m2,

IV. parc. št. 229/0, k.o. Višnje – 1831, 
travnik, v izmeri 1.866 m2,

Nepremičnine so proste vseh bremen.
3. Izhodiščna cena nepremičnine: 

60.300,00 EUR. V ceni ni vključen davek 
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Potek razpisa: v postopku lahko so-
delujejo pravne osebe in samostojni pod-
jetniki s sedežem v RS ali drugi državi 
članici EU ter fizične osebe, ki so državljani 
RS ali druge države članice EU. Ponudniki 
naj predložijo svojo ponudbo v zaprti ku-
verti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za 
nakup nepremičnine Brezovi dol 1 (razpis 
tč. 1–4)« v glavno pisarno Občine Ivančna 
Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica. 
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi ime 

in priimek oziroma točen naziv, sedež ozi-
roma naslov stalnega prebivališča, telefon 
in e-mail pošiljatelja.

5. Varščina: ob predložitvi ponudbe 
so ponudniki dolžni predložiti tudi potrdilo 
o vplačilu varščine v višini 10 % izhodiščne 
cene nepremičnin, za katere kandidira po-
nudnik. Varščino se vplača na račun Občine 
Ivančna Gorica, št. 01239-0100002162, od-
prt pri banki Slovenije, s pripisom »varščina 
za odkup nepremičnin Brezovi dol 1 (razpis 
tč. 1–4)«. Plačana varščina bo izbranemu 
ponudniku brezobrestno vračunana v ceno, 
neizbranim ponudnikom pa bo brezobrestno 
vrnjena v roku 10 dni od dneva odpiranja 
ponudb.

6. Pisna ponudba mora vsebovati
a) podatke o ponudniku:
– natančen naziv pravne osebe, samo-

stojnega podjetnika oziroma ime in priimek 
fizične osebe,

– natančen sedež oziroma naslov,
– davčno številko,
– matično številko oziroma EMŠO,
– navedbo nepremičnin, na katere se po-

nudba nanaša,
– številko transakcijskega računa ter na-

ziv in sedež banke za vračilo vplačane var-
ščine (za primer, če ponudnik ne bo izbran);

b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
izklicne cene.

Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo 
potrdila o registraciji (pravne osebe), pri-
glasitvenega lista (samostojni podjetniki) 
oziroma potrdila o državljanstvu ali oseb-
ne izkaznice (fizične osebe), pisno izjavo 
o sprejemanju pogojev javnega zbiranja po-
nudb ter potrdilo o vplačilu varščine v višini 
10 % izhodiščne cene.

7. Veljavnost ponudbe: ponudba mora 
biti veljavna še 30 dni po poteku roka za 
odpiranje ponudb.

8. Rok za oddajo ponudb je 17. 8. 2012, 
do 12. ure.

9. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija 
za vodenje postopka prodaje nepremičnin 
bo odprla in pregledala pravočasne ponud-
be dne 21. 8. 2012, ob 9. uri, v sejni sobi 
Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5, 
1295 Ivančna Gorica. Nepravočasne in ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz postop-
ka, o čemer bodo ponudniki obveščeni pi-
sno. Ponudnik oziroma predstavniki ponu-
dnikov se morajo v primeru prisotnosti na 
odpiranju ponudb izkazati z osebnim doku-
mentom ali pooblastilom ponudnika.

10. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik, 
ki bo ob izpolnjevanju vseh razpisnih kri-
terijih ponudil najvišjo kupnino. Ponudniki, 
ki bodo ob izpolnjevanju vseh pogojev po-
dali enakovredne ponudbe, bodo pozvani 
k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih 
ponudb bo izbran najugodnejši ponudnik.

11. Omejitve v zvezi s postopkom pro-
daje: objava javnega poziva za zbiranje po-
nudb ne zavezuje prodajalca, da bo z naju-
godnejšim ponudnikom sklenil prodajno po-
godbo za nepremičnine, ki so predmet tega 
poziva. Prodajalec lahko postopek zbiranja 
ponudb ustavi do sklenitve pravnega posla, 
pri čemer se ponudnikom povrne vplačana 
varščina brez obresti.

12. Pogoji prodaje: nepremičnine se pro-
dajajo po načelu videno–kupljeno.

Z uspelim ponudnikom se sklene pogod-
ba v roku, določenem v 39. členu Ured-
be o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnostih. Plačilo 

celotne kupnine v roku 8 dni po podpisu 
pogodbe oziroma prejema računa je bi-
stvena sestavina pogodbe. Kupnino plača 
kupec na račun Občine Ivančna Gorica, 
št. 01239-0100002162, odprt pri Banki Slo-
venije.

Prodajalec je dolžan plačati predpisa-
ne davčne dajatve na promet nepremič-
nin, stroške notarske overitve te pogodbe 
ter stroške zemljiško knjižnega prenosa. 
Zemljiško knjižni prenos lastninske pravice 
na nepremičninah se opravi po plačilu ce-
lotne kupnine.

13. Dodatna pojasnila in informacije lah-
ko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini 
Ivančna Gorica, Oddelku za upravno pravne 
zadeve, družbene in gospodarske zadeve, 
Andrejka Miše Glavič, tel. 01/78-12-100.

Občina Ivančna Gorica

Št. 478-2012-1479 Ob-3373/12
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 

2284 Videm pri Ptuju, v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 80/10), Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in Letnim načrtom 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem za leto 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju 

poslovno logistične cone Videm
1. Naziv in sedež organizatorja javnih 

ponudb: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 
2284 Videm pri Ptuju.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi 
komisija, ki jo imenuje predstojnik občine.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvar-
nega premoženja Občine Videm.

3. Opis predmeta prodaje:
Parcele na območju poslovno logistične 

cone Videm so razdeljene na posamezne 
enote, ki jih je mogoče združiti za potrebe 
opravljanja dejavnosti.

Parcele se nahajajo ob lokalni cesti LC 
328241 Ptuj–Tržec in niso komunalno opre-
mljene. Prodajajo se naslednje nepremič-
nine:

a) parc.št. 311/11 neplodno, v izmeri 
1513 m2,

b) parc.št. 311/15 neplodno, v izmeri 
4357 m2,

c) parc.št. 311/29 neplodno, v izmeri 
1875 m2,

d) parc.št. 310/8 neplodno, v izmeri 
2648 m2,

e) parc.št. 311/30 neplodno, v izmeri 
828 m2.

Iz Odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in sre-
dnjeročnega družbenega plana za obmo-
čje Občine Videm – spremembe in dopolni-
tve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 18/2009) je razvidno, da se vse parcele 
nahajajo v območju P18-M1, ki je namenje-
no poslovnim, storitvenim, skladiščnim, trgo-
vskim in turističnim dejavnostim. Te dejav-
nosti pa še niso dokončno opredeljene, niti 
jih ni zaželeno pretirano omejevati. Podane 
so osnovne usmeritve za organiziranost po-
dročja, dovoljene pa bodo le ekološko spre-
jemljive dejavnosti.

Nepremičnine so opredeljene v Letnem 
načrtu pridobivanja in razpolaganja z ne-
premičnim premoženjem Občine Videm za 
leto 2012.
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Izhodiščna cena za m2 zemljišča brez ko-
munalne opreme znaša 19,00 EUR z DDV.

4. Ogled nepremičnin
Interesenti za nakup nepremičnin si lah-

ko nepremičnino ogledajo na podlagi pred-
hodnega dogovora en dan pred potekom 
roka za oddajo ponudbe.

Za vse dodatne informacije v zvezi 
s prodajo nepremičnin lahko pokličete na 
tel. 02/761-94-06, Marjetka Šibila.

Priloge k temu javnemu zbiranju ponudb 
in ostala dokumentacija je dostopna na 
internetni strani Občine Videm (obcina.vi-
dem.si).

5. Pogoji prodaje
a) Nepremičnina se prodaja po številki 

parcele po sistemu videno–kupljeno.
b) Nepremičnina bo prodana najugodnej-

šemu ponudniku, tistemu, ki bo ponudil naj-
višjo ceno, to je višjo ali enako izhodiščni 
ceni in ga bo izbrala pristojna komisija.

c) Podpis pogodbe in plačilo: kupec (naj-
ugodnejši ponudnik) in prodajalec v roku 
15 dni po izdanem sklepu o izbiri ponudnika 
skleneta predpogodbo, na podlagi katere 
kupec plača prodajalcu 20 % vrednosti ne-
premičnine v osmih dneh od podpisa pred-
pogodbe na TRR prodajalca Občina Videm. 
V predpogodbi se določi številka parcele 
razvidna iz grafične priloge, ki jo želi kupec 
kupiti in določilo, da se plačilo po predpo-
godbi vračuna v ceno celotne kupnine, cena 
nepremičnine, rok do katerega bo potrebno 
plačati celotno kupnino in rok za sklenitev 
prodajne pogodbe. Vplačana varščina se 
všteje v znesek predplačila po predpogodbi 
v višini 20 %. Kolikor kupec ne poravna zne-
ska iz predpogodbe na način in roku, dolo-
čenem s predpogodbo, se pogodba šteje za 
nično brez izvedbe posebnega postopka.

Celotna kupnina za zemljišče se plača 
na podlagi prodajne pogodbe, ki bo sklenje-
na v roku določenem s predpogodbo.

Kupec plača kupnino, davek na dodano 
vrednost v višini 20 %, stroške zemljiško-
knjižnega prenosa in vse ostale stroške, po-
vezane s sklenitvijo pogodbe.

Po plačilu celotne kupnine in poravna-
vi vseh stroškov bo prodajalec izdal kupcu 
zemljiško knjižno dovolilo in overil pogodbo, 
tako da bo lahko kupec na podlagi overjene 
pogodbe in dovolila predlagal vpis v zemlji-
ško knjigo.

Vzorec predpogodbe (priloga) – dosto-
pen na: »obcina.videm.si«.

6. Pogoji za udeležbo pri prodaji par-
cel na območju poslovno logistične cone 
Videm: ponudbe lahko predložijo domače 
in tuje fizične in pravne osebe ter samo-
stojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe 
izkažejo s plačilom varščine v višini 20 % 
od izhodiščne cene celotne parcele za ka-
tero vlagajo ponudbo (cena parcele se iz-
računa tako, da se izhodiščna cena na m2 
(19,00 EUR) pomnoži s površino parcele, 
za katero se vlaga ponudba) na TRR Ob-
čine Videm, št. 0133 5010 0017 246, sklic 
00 194 003, Banka Slovenije.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in točen naslov, telefonsko 

številko,
– navedbo številke parcele in površino 

parcele za katero se daje ponudba ponu-
jeni znesek na m2, ki je lahko višji ali enak 
izhodiščni ceni,

– podatke o načrtovani vrsti dejavnosti.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– idejno zasnovo s skico predvidene 

grad nje,

– potrdilo o plačani varščini in prilože-
no celotno številko TRR (številko banke in 
številko računa) za primer vračila varščine,

– fizične osebe morajo priložiti kopijo 
osebne izkaznice ali potnega lista in davč-
no številko,

– samostojni podjetniki morajo priložiti 
priglasitveni list iz AJPES,

– pravne osebe, ki so registrirane v RS, 
morajo priložiti originalni izpisek iz sodnega 
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj 
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo 
institucije v njegovi državi enakovredne in-
stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za 
slovenske državljane, kolikor takega potrdila 
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno 
pri notarju, s katero pod kazensko in civilno 
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane dav-
ke in prispevke),

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih 
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne 
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora pri-
ložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi 
državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdila za slovenske pravne 
osebe, kolikor tega potrdila ne more pridobi-
ti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s ka-
tero pod kazensko in civilno odgovornostjo 
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranega bančnega računa),

– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo priložiti notarsko overjeno poobla-
stilo, ki se nanaša na predmet javnega zbi-
ranja ponudb,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema 
razpisne pogoje,

– pisno izjavo, da ponudba velja 60 dni 
od poteka roka za oddajo ponudb.

7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo 

prispele po pošti ali bodo osebno oddane 
v zaprtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj – 
javno zbiranje ponudb – za obrtno cono«, na 
naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 
2284 Videm pri Ptuju, do vsake prve srede 
v mesecu (pričetek avgust 2012). Komisija 
bo ponudbe odprla vsak petek, ki sledi datu-
mu za oddajo ponudb. Na zadnji strani mora 
biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Osebno dostavljene ponudbe je potreb-
no do navedenega datuma oddati na Občini 
Videm najkasneje do 12. ure. Za pravoča-
sno se šteje tudi pošiljka oddana priporoče-
no s povratnico po pošti s poštnim žigom na 
dan, ki predstavlja rok za oddajo ponudbe.

Razpis je odprt do prodaje vseh zemljišč 
v poslovno logistični coni Videm.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse razpisne in navedene pogoje.

Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo 
upoštevane.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega 
obveščeni v osmih dneh po izbiri.

Ponudniku, ki ne bo izbran za najugo-
dnejšega za posamezno parcelo, bo var-
ščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po 
izboru najugodnejšega ponudnika za posa-
mezno parcelo.

Nadzor nad izvedbo javnega zbiranja po-
nudb izvaja pristojna komisija.

8. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Merilo za izbor najugodnejšega ponudni-
ka je najvišja ponujena cena. V primeru, da 
bosta dva ali več ponudnikov ponudila ena-
ko najvišjo ceno za isto parcelo, bo komisija 

za izvedbo in nadzor prodaje občinskega 
premoženja med temi ponudniki izvedla po-
gajanja.

Odpiranje ponudb in postopek izbora 
najugodnejšega ponudnika bo opravila Ko-
misija za izvedbo in nadzor prodaje občin-
skega premoženja. Odpiranje ponudb ne 
bo javno.

9. Ustavitev postopka in omejitve: komi-
sija za izvedbo in nadzor prodaje občinske-
ga premoženja si v vsakem primeru pridržu-
je pravico, da lahko s soglasjem predstojni-
ka postopek prodaje ustavi vse do sklenitve 
pravnega posla.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne 
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

10. Pravila javnega zbiranja ponudb: jav-
no zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Za-
konom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 80/10), Uredbo o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11). S tem jav-
nim zbiranjem ponudb za prodajo nepremič-
nin na območju poslovno logistične cone Vi-
dem se nadomesti javno zbiranje ponudb za 
prodajo nepremičnin na območju poslovno 
logistične cone Videm, št. 478-2116-3/2010 
z dne 25. 8. 2010, objavljeno v Uradnem 
listu RS, št. 70/10.

Občina Videm

Št. 35280-5/2012-2 Ob-3387/12
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 

ulica 1b, Kranjska Gora, na podlagi 29. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10), in ob upoštevanju 20. 
in 22. člena tega zakona ter ob upošteva-
nju določb Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

I. Opis predmeta in namen oddaje v na-
jem: neopremljeni poslovni prostori v pri-
tličju stavbe, na naslovu Rateče 22, 4283 
Rateče – Planica, in sicer: prostor v veliko-
sti 80,30 m2, z lastnim vhodom, namenjen 
trgovini s prehrambenimi in drugimi izdelki, 
prostor v velikosti 15,67 m2, namenjen pi-
sarni trgovine, prostor v velikosti 15,00 m2, 
z lastnim vhodom, namenjen skladišču trgo-
vine, ter sanitarije (WC) v velikosti 2,46 m2.

II. Namen oddaje: prostori se oddajo 
v najem za opravljanje dejavnosti trgovine 
s prehrambenimi in drugimi izdelki za oskr-
bovanje prebivalcev in drugih obiskovalcev 
naselja Rateče.

III. Pogoji oddaje v najem:
1. V I. točki navedeni poslovni prostori 

se oddajo v najem za obdobje petih let od 
dneva sklenitve najemne pogodbe.

2. Najemnina za vse prostore iz I. točke 
znaša mesečno 550,00 EUR (izhodiščna 
cena). Na najemnino se plačuje DDV, v skla-
du z veljavnimi predpisi (po sedanjih pred-
pisih 20 %). Najemnina se plačuje redno 
mesečno na podlagi izstavljenega računa 
najemodajalca.

3. Najemnik poleg najemnine plačuje še 
stroške obratovanja, kot so stroški porabe 
elektrike, vode, stroške smeti in kanalizaci-
je, stroški ogrevanja, stroške rednega vzdr-
ževanja, stroške nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanja 
ter druge stroške, za katere se stranki do-
govorita s pogodbo.
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4. Izbrani ponudnik mora najemno po-
godbo skleniti v 15 dneh po prejemu obve-
stila o izbiri. Kolikor izbrani ponudnik ne bo 
sklenil najemne pogodbe v tem roku, lahko 
najemodajalec izbere drugega najugodnej-
šega ponudnika.

IV. Vsebina ponudbe
Ponudba se odda v pisni obliki in mora 

vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika (če 

je to fizična oseba – samostojni podjetnik 
posameznik oziroma ime in sedež pravne 
osebe ter navedbo odgovorne osebe),

– davčno in matično številko ponudnika;
– dokazilo, da ponudnik lahko izvaja de-

javnost trgovine s prehrambenimi in drugimi 
izdelki;

– ponujeno ceno najema, ki ne sme biti 
nižja od izhodiščne cene;

– izjavo o sprejemanju objavljenih pogo-
jev ponudbe.

Ponudbe z vso zahtevano dokumentaci-
jo je potrebno posredovati v zaprti ovojnici, 
na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolod-
vorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, z na-
vedbo »Ponudba za najem poslovnega pro-
stora Rateče 22« in oznako »Ne odpiraj«, 
s priporočeno poštno pošiljko ali osebno 
oddati v sprejemni pisarni, na sedežu Ob-
čine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 
4280 Kranjska Gora.

Ponudbo je potrebno predložiti najka-
sneje v roku petnajstih dni po objavi. Kot 
pravočasno ponudbo se šteje še ponudbo, 
ki je oddana priporočeno po pošti zadnji dan 
roka za oddajo ponudb. Prepozno prispele 
in nepopolne ponudbe bodo zavržene.

V. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: najvišja ponujena cena najema.

Javno odpiranje ponudb bo izvedla po-
sebna Komisija, imenovana za oddajo pro-
storov v najem, dne 25. 7. 2012, ob 9. uri 
v prostorih Občine Kranjska Gora, Kolodvor-
ska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora.

O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni 
v osmih dneh po opravljeni izbiri.

Občina Kranjska Gora na podlagi te ob-
jave ni zavezana skleniti pogodbe z naju-
godnejšim ponudnikom oziroma lahko za-
četi postopek oddaje v najem do sklenitve 
pravnega posla – najemne pogodbe ustavi.

VI. Informacije, ogled prostora: vse do-
datne informacije, povezane s to ponud-
bo, zainteresirani ponudniki lahko dobijo na 
Občini Kranjska Gora, pri mag. Rajku Pušu, 
na direktni tel. 04/580-98-16 ali preko tel. 
notranje centrale, številka: 04/580-98-00. 
Ponudniki si prostore, ki so predmet oddaje 
v najem, lahko ogledajo od dneva objave do 
vključno 20. 7. 2012, po predhodnem dogo-
voru na že navedeni telefonski številki ali 
po elektronski pošti: pus@kranjska-gora.si.

Občina Kranjska Gora

 Ob-3408/12
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 

Ljub ljana objavlja na podlagi 20. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in 46. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/ od dne 6. 7. 2012 do dne 21. 7. 
2012.

I. Predmet oddaje v najem in višina izho-
diščne najemnine:

Poslovni prostori:
1. Topniška cesta 19
Oddajamo poslovni prostor št. P01, sku-

pne površine 122,04 m2, za trgovino z živili, 
trgovino z neživili ali storitveno dejavnost 
in ga sestavljata prostor v pritličju, v izmeri 
83,95 m2 in kleti, v izmeri 38,09 m2.

Izhodiščna ocenjena najemnina za po-
slovni prostor z faktorji za obračun najemni-
ne za mesec julij 2012 znaša 5,02 EUR/m2, 
kar znaša 613,00 EUR/mesec.

2. Stari trg 4
Oddajamo poslovni prostor št. P01, po-

vršine 30,76 m2, za storitveno dejavnost. 
Izhodiščna ocenjena najemnina za po-
slovni prostor za mesec julij 2012 znaša 
18,00 EUR/m2, kar znaša 553,68 EUR/me-
sec.

3. Gosposvetska cesta 12
Oddajamo poslovni prostor št. P01, 

površine 149,34 m2, za trgovino z neživi-
li. Izhodiščna ocenjena najemnina za po-
slovni prostor za mesec julij 2012 znaša 
18,00 EUR/m2, kar znaša 2.688,12 EUR/me-
sec.

4. Trg osvobodilne fronte 10 (železniški 
podhod)

Oddajamo poslovni prostor št. L-6, neto 
površine 50,25 m2, za trgovino z neživili ali 
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena 
najemnina za poslovni prostor za mesec 
julij 2012 znaša 14,00 EUR/m2, kar znaša 
703,50 EUR/mesec.

5. Beethovnova ulica 12
Oddajamo poslovni prostor št. P01, po-

vršine 35,38 m2, za trgovino z neživili in 
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena 
najemnina za poslovni prostor za mesec 
julij 2012 znaša 18,00 EUR/m2, kar znaša 
636,84 EUR/mesec.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti 

za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz so-

dnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register 

društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz dru-

gega registra.
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v po-

slovnem prostoru in predstavitev sedanje 
dejavnosti ponudnika.

3 – pravne osebe (razen neposredni pro-
računski uporabniki – državni in občinski 
organi) in samostojni podjetniki predložijo 
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, 
in sicer:

1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki 
vodijo transakcijske račune,

2. izjavo banke o številu blokiranih dni 
vseh računov v preteklem letu,

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na 

obrazcih AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni pro-

računski uporabniki) morajo predložiti origi-
nal bančne garancije za resnost ponudbe 
v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin 
po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljub-
ljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa 
v tajništvu Odseka za razpolaganje z ne-
premičninami, pri ga. Gajič v času uradnih 
ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 
15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 

16. ure ter petek od 8. do 12. ure). Veljav-
nost garancije mora biti vsaj do 21. 7. 2013.

5 – Vsi ponudniki morajo predložiti iz-
polnjeno, podpisano in žigosano najemno 
pogodbo za najem poslovnega prostora za 
lokacijo, za katero vlagajo ponudbo, ki jo 
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu 
Odseka za razpolaganje z nepremičninami, 
pri ga. Gajič, v času uradnih ur. V delu naje-
mne pogodbe, ki se navezuje na poroka, iz-
polnijo podatke naslednji ponudniki: društva, 
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske 
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti 
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih 
sub jektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh 
strani veljavne osebne izkaznice oziroma 
potnega lista ter fotokopijo obeh strani ban-
čne kartice z razvidno številko osebnega 
računa).

6 – Neposredni proračunski uporabni-
ki predložijo izjavo predstojnika organa (ki 
oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih 
finančnih sredstvih v proračunu za plačilo 
najemnine ter za plačilo obratovalnih stro-
škov za poslovne prostore, ki jih najemajo.

7 – Izjava o ponujeni višini mesečne na-
jemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
najemnine.

8 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo 
do dne 21. 7. 2013.

III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za dolo-

čen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslov-

nega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obrato-

valne stroške, stroške rednega vzdrževanja, 
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stro-
ške zavarovanj in druge stroške, za katere 
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve 
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti 
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem 
prostoru na podlagi vlaganj.

– V primeru oddaje poslovnega prosto-
ra v starem mestnem jedru mora najemnik 
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni 
v tednu.

– Izhodiščna najemnina se mesečno 
usklajuje z indeksom cen življenjskih po-
trebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni 
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za na-
jem poslovnih prostorov.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo 
v mesecu dni od dneva prevzema poslov-
nega prostora, če ni drugače določeno.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemni-
no do 25. v mesecu za tekoči mesec.

IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za 
oddajo ponudbe

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki 
priporočeno ali prinesejo osebno v zapeča-
teni pisemski ovojnici na naslov; Mestna ob-
čina Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundro-
vo nabrežje 2, Ljub ljana, z obvezno oznako 
na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih 
prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (na-
slov poslovnega prostora) in št. poslovnega 
prostora ______ ». Na zadnji strani ovojnice 
mora biti obvezno naveden naziv in naslov 
ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 
21. 7. 2012. Ponudbe bodo po preteku raz-
pisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih 
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem 
roku komisija ne bo obravnavala.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s po-
nudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
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V. Posebne določbe o postopku javnega 
zbiranja ponudb

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter 
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih 
ne bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pra-
vočasno oddali popolno vlogo, prejme več 
najugodnejših ponudb, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno do-
loči ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

Župan lahko ustavi začeti postopek od-
daje do sklenitve pravnega posla.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal na-
jemne pogodbe in prevzem ključev poslov-
nega prostora v 15 dneh po pisnem obve-
stilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje 
ponudbe.

VI. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
v torek, dne 24. 7. 2012 ob 13. uri, na na-
slovu: Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 
Ljub ljana, v sejni sobi št. 401.

2. Predstavniki ponudnikov se morajo 
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 
izkazati s pooblastilom ponudnika.

3. Pravočasno prispele ponudbe bo 
obravnavala komisija za odpiranje ponudb, 
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru ozi-
roma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od 
dneva javnega odpiranja ponudb.

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je najvišja ponujena najemnina oziro-
ma če ni drugače določeno.

VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok veza-
nosti na dano ponudbo je do dne 21. 7. 
2013.

VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogle-

dom poslovnih prostorov, ter dvigom raz-
pisne dokumentacije dobite na Odseku 
za razpolaganje z nepremičninami, Ada-
mič-Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic, 
v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 
12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 
12. ure in od 14. do 16. ure ter petek od 8. 
do 12. ure) ali po tel. 01/306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih pro-
storov:
Datum Ura Lokacija

četrtek 
12. 7. 2012

9.00 Stari trg 4
9.40 Beethovnova 12
10.15 Gosposvetska 12

10.50
Trg osvobodilne 
fronte 10 
(železniški podhod)

14.00 Topniška 19

Mestna občina Ljubljana,  
Mestna uprava
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Št. 2153-13/2006/12 Ob-3394/12
V register političnih strank se pri politični 

stranki Socialni demokrati, s kratico imena 
SD in s sedežem v Ljub ljani, Levstikova 
ulica 15, ter z matično številko: 5147484, 
vpiše sprememba statuta stranke.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 2433-12-0025 Ob-3404/12
Območna geodetska uprava Novo me-

sto, Ljub ljanska cesta 26, Novo mesto, 
v skladu s sedmim odstavkom 11. člena 
Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odločba 
US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 – ZUKD-1A) 
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasle-
dniki po verjetno umrlem Francu Bužgi, la-
stniku parcele 1314, v katastrski občini 1452 
Hmeljčič, ki je bil v zemljiško knjigo leta 
1919 vpisan kot stanujoč na naslovu Čem-
še 8, 8216 Mirna Peč, da se javijo v 30-ih 
dneh od objave oklica in vstopijo v postopek 
ureditve meje, ki ga vodi geodetsko podjetje 
Geosvet d.o.o., Grosuplje, PE Novo mesto, 
Novo mesto, Ljub ljanska cesta 26.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, 
mora izkazati obstoj svojega pravnega na-
sledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče, ve-
lja domneva, da neznani lastnik nepremič-
nine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Novo mesto

dne 27. 6. 2012

Št. 2433-12-0024 Ob-3405/12
Območna geodetska uprava Novo me-

sto, Ljub ljanska cesta 26, Novo mesto, 
v skladu s sedmim odstavkom 11. člena 
Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odločba 
US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 – ZUKD-1A) 
poziva osebe, ki menijo, da so pravni na-
sledniki po verjetno umrlem Francu Kovači-
ču, lastniku parcele 2784 v katastrski občini 
1452 Hmeljčič, ki je bil v zemljiško knjigo 
leta 1911 vpisan kot stanujoč na naslovu 
918 George ave. Sheboygan Wis, ZDA, da 
se javijo v 30 dneh od objave oklica in vsto-
pijo v postopek ureditve meje, ki ga vodi 
geodetsko podjetje Geosvet d.o.o., Grosu-
plje, PE Novo mesto, Ljub ljanska cesta 26, 
Novo mesto.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, 
mora izkazati obstoj svojega pravnega na-
sledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče, ve-
lja domneva, da neznani lastnik nepremič-
nine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Novo mesto

dne 27. 6. 2012

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin



Stran 1560 / Št. 51 / 6. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 Ob-3385/12
Skladno z določilom tretjega od-

stavka 75. člena Zakona o gospodarskih 
družbah-1, samostojni podjetnik Pro-
izvodnja elektrike sončne elektrarne Janez 
Kurbus s.p., Široka ulica 15, 2352 Selni-
ca ob Dravi, matična številka 3371131000, 
davčna številka SI47093447, obvešča upni-
ke, da bo po preteku treh mesecev, šteto 
od dneva te objave v Uradnem listu RS, 
prenehal opravljati dejavnost oziroma pre-
nesel dejavnost na družbo Radio Hum, pod-
jetje za radijsko dejavnost in zveze, d.o.o., 
Jurovska cesta 21, 2230 Lenart v Slov. go-
ricah, matična številka 3925196000, davč-
na številka SI75562502, s prenosom sub-
jekta samostojnega podjetnika na to družbo, 
po postopku in na način, kot je opredeljen 
v ZGD-1.

Janez Kurbus s.p.

Sklici skupščin 

Št. 12-1359 Ob-3376/12
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške 

družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj 
Gradec d.d. sklicuje uprava

15. skupščino
delničarjev delniške družbe Gozdnega 

gospodarstva Slovenj Gradec,
ki bo v četrtek, 9. 8. 2012, ob 12 uri, 

v gostišču Murko, Francetova 24, Slovenj 
Gradec.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se 

za predsednika skupščine izvoli Huber-
ta Dolinška, za preštevalca glasov pa se 
izvolita Zoran Laznik in Joža Radoševič. 
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka 
Sonja Kralj.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe za poslovno leto 2011 skupaj 
z revizorskim poročilom in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega 
poročila po 282. členu ZGD ter sklepanje 
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednje sklepe:

2.1. Skupščina se seznani z letnim poro-
čilom družbe za poslovno leto 2011 skupaj 
z revizorskim poročilom in s pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega 
poročila, ki je priloga temu sklepu.

2.2. Ugotovi se, da je bil za poslovno leto 
2011 ustvarjen dobiček v višini 30.604 EUR. 
Nadzorni svet in uprava predlagata, da do-
biček v višini 30.604 EUR ostane do nadalj-
njega nerazporejen.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu za poslovno 
leto 2011 in s tem potrdi njihovo uspešno 
delo.

3. Imenovanje treh članov nadzornega 
sveta, predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: zaradi izteka mandata 
članom nadzornega sveta, predstavnikov 
delničarjev, skupščina imenuje za dobo šti-
rih let člane nove tri člane nadzornega sve-
ta, predstavnike delničarjev.

4. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe Goz-

dno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d. na 
podlagi 240. člena ZGD pooblašča upravo, 
da v imenu in za račun družbe kupuje la-
stne delnice, katerih skupno število ne sme 
presegati 10 % skupnega števila kosovnih 
delnic družbe.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računo-

vodskih izkazov družbe za leto 2011 se ime-
nuje: ABC Revizija d.o.o., Dunajska c. 101, 
Ljub ljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji 

ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora 
biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje tri 
dni pred zasedanjem skupščine. Pravico do 
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico 
imajo delničarji, njihovi zastopniki oziroma 
pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi 
zadnji dan preteklega meseca pred zaseda-
njem skupščine.

Udeležence vabimo, da se pol ure pred 
pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe 
na sedežu zasedanja skupščine. S podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo 
svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne 
lističe.

Gradivo za skupščino in spremembe 
statuta so delničarjem oziroma njihovim 
pooblaščencem ali zastopnikom na vpo-
gled na sedežu družbe, vsak delavnik, med 
10. in 12. uro.

Delničarji lahko svoje morebitne naspro-
tne predloge, ki morajo biti pisni in obra-
zloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo 
neposredno na sedežu družbe.

GG Slovenj Gradec d.d.
Uprava družbe

 Ob-3378/12
Na podlagi Statuta delniške družbe HIT 

Larix d.d. in 295. člena Zakona o gospodar-
skih družbah (ZGD-1), sklicujemo

29. redno skupščino
delniške družbe HIT Larix d.d.,

ki bo dne 21. 8. 2012, ob 13. uri, v sejni 
sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Bo-
rovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev or-

ganov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gre-

gor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev sprejetega revidiranega 

letnega poročila in poročila upravnega od-
bora o preveritvi letnega poročila za poslov-
no leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
s sprejetim revidiranim letnim poročilom 
družbe HIT Larix d.d. za poslovno leto 2011 

in Poročilom upravnega odbora o preveritvi 
letnega poročila.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upora-
bi bilančnega dobička za leto 2011 in o po-
delitvi razrešnice upravnemu odboru.

Predlog sklepa:
3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega 

dobička.
Na dan 31. 12. 2011 znaša bilančni dobi-

ček družbe HIT Larix d.d. 1.912.187,83 EUR 
in se uporabi za:

– izplačilo dividend delničarjem v znesku 
430.409,12 EUR oziroma 3,68 EUR bruto 
na delnico;

– prenos v preneseni dobiček v znesku 
1.481.778,71 EUR, o uporabi katerega bo 
odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Upravičenci do dividend so delničarji, ki 
so vpisani v delniško knjigo na dan 21. 8. 
2012.

Družba bo izplačala dividende v rokih:
– 50 % zneska 31. 8. 2012,
– 25 % zneska 31. 12. 2012 in
– 25 % zneska 31. 3. 2013.
3.2. Razrešnica upravnemu odboru.
Predlog sklepa: skupščina članom 

upravnega odbora in izvršnemu direktorju 
v skladu z 294. členom ZGD-1 podeli razre-
šnico za delo v poslovnem letu 2011.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev za 
revizorja družbe HIT Larix d.d. za poslovno 
leto 2012 imenuje revizijsko družbo Deloitte 
revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 
Ljub ljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji, 
ki so kot imetniki delnic vpisani v central-
nem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine in svojo udeležbo in 
morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo 
tako, da prijava in pooblastilo prispeta na 
sedež družbe najkasneje konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine. Poo-
blastila za zastopanje se ob prijavi dajo 
v hrambo družbi.

Zahteve za dopolnitev dnevnega reda 
skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o kate-
rem skupščina odloča ali če skupščina pri 
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme 
sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zado-
šča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 
7 dni po objavi tega sklica.

Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog 
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skup-
ščini ugovarjal predlogu organa vodenja 
ali nadzora in da bo druge delničarje pri-
pravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Objave gospodarskih družb
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Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresniču-

je svojo pravico do obveščenosti v skladu 
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po 
katerem mora poslovodstvo na skupščini 
dati delničarjem zanesljive podatke o zade-
vah družbe, če so potrebni za presojo točk 
dnevnega reda.

Gradivo
Celotno gradivo za sejo skupščine, 

vključno z letnim poročilom in poročilom 
upravnega odbora, je na vpogled v tajništvu 
družbe, vsak delovni dan od objave sklica, 
od 8. do 12. ure.

HIT Larix d.d.

 Ob-3384/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih druž-

bah in Statuta družbe TRIMO Investment, 
d.d., Goliev trg 1, 8210 Trebnje, sklicuje 
uprava

11. skupščino
delniške družbe TRIMO Investment,
ki bo v četrtek, 9. 8. 2012, ob 10. uri, 

na sedežu družbe TRIMO, d.d., Prijateljeva 
cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-
sotnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Ugotovi se prisotnost na skupščini, ime-
nujejo se:

Predsednik skupščine: Matej Ružič.
Preštevalki glasov: Mija Kukenberger in 

Polonca Zajc Brandstatter.
2. Seznanitev z letnim poročilom in le-

tnim poročilom skupine, odločanje o uporabi 
bilančnega dobička za leto 2011 in odloča-
nje o podelitvi razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

1) Izkazani bilančni dobiček na 
dan 31. 12. 2011 je negativen v višini 
635.423 EUR.

2) Negativni bilančni dobiček v višini 
635.423 EUR se pokriva iz kapitalskih re-
zerv.

3) Skupščina podeli razrešnico upravi in 
članom nadzornega sveta družbe za poslov-
no leto 2011.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za 

revizorja družbe za poslovno leto 2012 se 
imenuje družba REMARS, podjetje za revi-
diranje in podobne dejavnosti, d.o.o., Ljub-
ljana.

Na skupščini bo prisoten notar Ivan Žet-
ko iz Novega mesta.

Gradivo
Celotno gradivo za skupščino skupaj 

s predlogi sklepov in obrazložitvami predla-
gateljev sklepov je delničarjem na vpogled 
v tajništvu uprave na sedežu družbe TRIMO 
Investment d.d., Goliev trg 1, 8210 Trebnje, 
vsak delovni dan, med 13. in 15. uro.

Predlogi delničarjev in pravica do obve-
ščenosti

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Zahtevo morajo družbi po-

slati najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi in sporoči le, 
če je delničar v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine poslal družbi razumno ute-
meljen predlog in pri tem sporočil, da bo 
na skupščini ugovarjal predlogu organa vo-
denja ali nadzora in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Vsak delničar lahko na skupščini uresni-
čuje svojo pravico do obveščenosti iz prve-
ga odstavka 305. člena Zakona o gospodar-
skih družbah.

Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja 

na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani 
v delniško knjigo na presečni dan skladno 
297. členu Zakona o gospodarskih družbah 
– ZGD-1 konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine oziroma njihovi poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava 
udeležbe na skupščini bo prispela na sedež 
družbe najkasneje 3 dni pred skupščino.

Priglasitev in glasovanje
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se 

vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni 
vpisati v listo udeležencev in prevzeti gla-
sovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci se 
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti 
zastopniki pa še z izpisom iz sodnega regi-
stra oziroma drugim dokazilom o zakonitem 
zastopstvu, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

Na skupščini se odloča o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda. Glasovanje je javno.

TRIMO Investment d.d., Trebnje  
Uprava

Št. 012/2012 Ob-3388/12
Na podlagi drugega odstavka 295. člena 

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 
32. člena Statuta Gradis IPGI, d.d., uprava 
Gradis IPGI, d.d. sklicuje

18. skupščino
Gradis IPGI, d.d., Ljubljana, Industrijska 

cesta 2,
ki bo 7. 8. 2012, ob 10. uri, v prostorih 

Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 
1000 Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, 

da je na skupščini prisoten notar iz Ljub-
ljane, ki bo sestavil zapisnik,

b) imenovanje preštevalca glasov 
in predsednika skupščine.

Predlog sklepa št. 1: za predsednika 
skupščine se imenuje Miha Grilec, za pre-
števalca glasov se imenuje Miha Klep.

2. Predstavitev Letnega poročila Gradis 
IPGI, d.d. za poslovno leto 2011 z mnenjem 
revizijske družbe in z mnenjem nadzornega 
sveta k Letnemu poročilu za poslovno leto 
2011 ter podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa št. 2.1: skupščina družbe 
podeli razrešnico za poslovno leto 2011 di-
rektorju Alešu Vahčiču in prokuristu Robertu 
Špeharju.

Predlog sklepa št. 2.2: skupščina druž-
be podeli razrešnico za poslovno leto 
2011 predsedniku nadzornega sveta Mihi 
Grilcu, namestniku predsednika nadzorne-
ga sveta Roku Pivku in članici nadzornega 
sveta Kristini Rovšek.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa št. 3: za poslovno leto 
2012 se za revizorja družbe imenuje Ernst & 
Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., 
Dunajska cesta 111, 1000 Ljub ljana.

Sklepa pod točkama 1. in 2.2 predlaga 
uprava, sklepe pod točkami 2.1 in 3 predla-
ga nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo 

delničarji, ki so konec četrtega dne pred 
dnevom zasedanja skupščine vpisani v del-
niško knjigo, ki se vodi pri KDD. Delničar, 
ki ima pravico do udeležbe na skupščini, 
se lahko udeleži skupščine in uresničuje 
glasovalno pravico, če najpozneje konec 
četrtega dne pred skupščino, to je konec 
3. 8. 2012, prijavi svojo udeležbo. Delničar, 
ki ima pravico do udeležbe na skupščini, 
lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo 
in za uresničevanje glasovalne pravice na 
skupščini. Pooblaščenec mora pisno poo-
blastilo predložiti najkasneje do začetka za-
sedanja skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine najkasneje v roku 
sedem dni pošljejo družbi pisno zahtevo 
za dodatno točko dnevnega reda. Delničarji 
lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni 
obliki dajejo predloge sklepov. Predlog del-
ničarja se objavi le, če delničar v roku sed-
mih dni po objavi sklica skupščine pošlje 
družbi razumno utemeljen predlog in pri 
tem sporoči, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave in nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji 
lahko uresničujejo na skupščini pravico do 
obveščenosti skladno s prvim odstavkom 
305. člena ZGD-1.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega 
registra oziroma drugim dokazilom o zako-
nitem zastopstvu.

Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje 

en glas.
Osnovni kapital in število glasovalnih 

pravic ob sklicu skupščine
Osnovni kapital Gradis IPGI, d.d., ki zna-

ša 800.667,48 EUR, je razdeljen na 191.872 
navadnih kosovnih imenskih delnic. Število 
vseh glasovalnih pravic na dan sklica skup-
ščine je 191.872.

Gradivo
Gradivo je delničarjem na vpogled na se-

dežu družbe Gradis IPGI, d.d. od 6. 7. 2012 
dalje, vsak torek in četrtek, od 9. do 11. ure.

Uprava  
Gradis IPGI, d.d.

 Ob-3391/12
Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške 

družbe Sivent, d.d., Ljub ljana, upravni odbor 
družbe sklicuje

15. sejo skupščine
družbe Sivent, ustanavljanje, 

financiranje in upravljanje družb, d.d., 
Ljubljana,

ki bo dne 7. 8. 2012, ob 11. uri, v sejni 
sobi, na lokaciji Dunajska cesta 270, 1000 
Ljub ljana

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
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Predlog sklepa upravnega odbora: 
za predsednika skupščine se izvoli Tomaža 
Lahajnerja, za preštevalko glasov se izvoli 
Nino Jurkovič. Seji prisostvuje vabljeni no-
tar.

2. Predstavitev letnega poročila in kon-
solidiranega letnega poročila za poslovno 
leto 2011 in poročila upravnega odbora o re-
zultatih preveritve letnega poročila in konso-
lidiranega letnega poročila za poslovno leto 
2011, informacija o višini prejemkov članov 
upravnega odbora v letu 2011 ter podelitev 
razrešnice upravnemu odboru in izvršni di-
rektorici družbe za poslovno leto 2011.

2.1 Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina podeljuje razrešnico upravne-

mu odboru za poslovno leto 2011.
2.2 Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina podeljuje razrešnico izvršni 

direktorici za poslovno leto 2011.
3. Imenovanje revizijske družbe za po-

slovno leto 2012.
Predlog sklepa upravnega odbora: za 

pooblaščenega revizorja za pregled raču-
novodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljub-
ljana, za poslovno leto 2012 skupščine ime-
nuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za 
revidiranje, d.o.o., Ljub ljana.

Udeležba na skupščini in prijava udelež-
be na skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Delničar, ki se želi udeležiti skupščine 
in na njej glasovati, mora svojo udeležbo 
na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri 
dni pred skupščino in je bil vpisan v delni-
ško knjigo pri KDD d.d. Ljub ljana, na dan 
4. 8. 2012. Delničar mora svojo identiteto 
izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpi-
som iz registra pravnih oseb in pooblastilom. 
Pooblastilo mora biti pisno.

Udeleženci lahko dvignejo glasovni-
ce v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 
uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb 
identifikacije upravičencev do udeležbe in 
glasovanja lahko uresničuje svoje glasoval-
ne pravice le tisti delničar, ki se skupščine 
udeleži pravočasno.

Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno 

poročilo, konsolidirano letno poročilo, poro-
čilo upravnega odbora o delu in preveritvi 
letnega poročila in konsolidiranega letnega 
poročila je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe, od dneva objave sklica skupšči-
ne, do vključno dneva zasedanja skupščine, 
in sicer vsak delavnik, od 10. do 13. ure.

V primeru, da ob napovedanem času 
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne, ob 12. uri, 
v istih prostorih. V tem primeru bo skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih 
delničarjev.

Sivent, d.d., Ljubljana
Upravni odbor

 Ob-3401/12
Na podlagi določil ZGD-1 in 35. točke 

Statuta delniške družbe SGP Tehnik d.d. 
sklicuje direktor družbe

15. sejo skupščine
delniške družbe SGP Tehnik d.d.,

ki bo v četrtek, dne 9. 8. 2012, ob 12. uri, 
na sedežu družbe SGP Tehnik d.d. (sejna 
soba), v Škofji Loki, Stara cesta 2.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe 

SGP Tehnik d.d., ugotovitev sklepčnosti in 

izvolitev delovnih teles skupščine družbe 
SGP Tehnik d.d.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se 
sklepčnost skupščine družbe SGP Tehnik 
d.d., izvolijo se predsednik skupščine druž-
be SGP Tehnik d.d. in preštevalca glasov 
v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. 
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine s sprejetim Le-
tnim poročilom skupine Tehnik in družbe 
SGP Tehnik d.d. za leto 2011 z revizorjevim 
poročilom in pisnim poročilom nadzorne-
ga sveta, seznanitev skupščine s prejemki 
uprave in članov nadzornega sveta in odlo-
čanje o podelitvi razrešnice upravi in članom 
nadzornega sveta za leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta je:

2.1. Skupščina se seznani z Letnim poro-
čilom skupine Tehnik in družbe SGP Tehnik 
d.d. za leto 2011, vključno z revizorjevim 
poročilom in poročilom nadzornega sveta.

2.2. Skupščina se seznani s prejemki 
uprave in članov nadzornega sveta, ki so 
jih za delo v družbi prejeli v poslovnem letu 
2011.

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo 
uprave in nadzornega sveta v poslovnem 
letu 2011 in jima vsakemu posebej podeljuje 
razrešnico.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička za leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta je: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 
2011 znaša 383.807,43 EUR, ostane ne-
razporejen.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za 
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno 
leto 2012 skupščina imenuje KPMG Slove-
nija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljub-
ljana.

5. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: 

skupščina pooblašča upravo za nakup la-
stnih delnic. Pooblastilo velja 36 mesecev 
od dneva sprejetja tega sklepa. Nakupna 
cena delnic na dan nakupa ne sme biti 
manjša od 4,00 EUR, najvišja nakupna cena 
delnice ne sme presegati knjigovodske vre-
dnosti delnice na zadnji dan preteklega leta. 
Skupni delež delnic ne sme skupaj z drugi-
mi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, 
presegati 10 % osnovnega kapitala. Uprava 
lahko pridobiva lastne delnice za namene 
opredeljene v 247. členu ZGD-1.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlo-

gi sklepov za vse točke dnevnega reda, je 
na vpogled delničarjem v kabinetu uprave 
in poslovodstva družbe SGP Tehnik d.d., 
Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, vsak de-
lovni dan, od 12. do 14. ure, od dneva ob-
jave sklica do dneva zasedanja skupščine. 
Vsak delničar je upravičen do brezplačnega 
prepisa dokumentacije, ki mu ga družba za-
gotovi najkasneje naslednji delovni dan po 
podani zahtevi.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi 
delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži prese-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine zahtevajo doda-
tno točko dnevnega reda v skladu s prvim 
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za 
dodatno točko dnevnega reda lahko delni-
čarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni 
po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
zakonsko določen način le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo 
glasovali za njegov predlog. Predlogi delni-
čarjev, ki družbi niso poslani v navedenem 
roku sedmih dni in so dani najpozneje na 
dan skupščine, se obravnavajo na skup-
ščini.

Udeležba in uresničevanje glasovalne 
pravice na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo tisti 
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v delniško knjigo družbe dne 5. 8. 2012 in ki 
svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi 
najpozneje konec četrtega dne pred skup-
ščino (to je do dne 5. 8. 2012). Pooblaščenci 
morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi 
pisno pooblastilo.

Delničar glasuje osebno ali po poobla-
ščencu z glasovnicami, ki jih prejme pred 
začetkom skupščine. Vsaka delnica daje 
imetniku en glas.

Delničar lahko na skupščini družbe ure-
sničuje svojo pravico do obveščenosti iz pr-
vega odstavka 305. člena ZGD-1.

Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo 
odprt 30 minut pred začetkom.

SGP Tehnik d.d.  
direktor družbe  

mag. Klemen Ferjančič

 Ob-3411/12
Na podlagi 295. in 422. člena Zako-

na o gospodarskih družbah – ZGD-1 in 
18. člena Statuta družbe Komet Metlika, 
d.d. uprava sklicuje

19. sejo skupščine
delniške družbe,

k bo v ponedeljek, 13. 8. 2012, s pričet-
kom ob 10. uri, na sedežu družbe Rosalnice 
1, Metlika, z naslednjim dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-
dnika in dveh preštevalcev glasov ter pred-
stavitev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik 
skupščine, ter dva preštevalca glasov 
po predlogu uprave.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za poslovno leto 2011, odločanje o de-
litvi bilančnega dobička.

2.1. Predlogi sklepov:
a. Skupščina se seznani z letnim po-

ročilom družbe Komet Metlika, d.d. za ob-
dobje 1. 7. 2011–31. 12. 2011, s poročilom 
nadzornega sveta in sklepom nadzornega 
sveta o potrditvi letnega poročila za nave-
deno obdobje.

b. Ugotovi se bilančni dobiček za ob-
dobje 1. 7. 2011–31. 12. 2011 v višini 
190.928,61 EUR, ki se deli:

– oblikovanje rezerv za kupljene lastne 
delnice 8.620,57 EUR v letu 2011,

– dobiček v višini 182.308,04 EUR osta-
ne nerazporejen.

Skupščina se seznani, da znaša 
na dan 31. 12. 2011 nepokrita izguba 
678.369,12 EUR.

2.2. Skupščina upravi in nadzornemu 
svetu podeli razrešnico za poslovno leto 
2011.
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3. Imenovanje članov NS za obdobje 
4 let.

3.1. Predlog sklepa:
Za mandatno obdobje s pričetkom 13. 8. 

2012 se za člana NS imenujeta Anton Tomc 
in Andrej Mihevc.

4. Skupščina sprejme pooblastilo upravi 
za odkup in umik lastnih delnic.

Predlog sklepov:
4.1. Družba kupuje lastne delnice po 

ceni, ki ni višja od 3,00 EUR in nižja od 
1,00 EUR za delnico z namenom:

– zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic,

– izplačila nagrad upravi v razmerju, ki 
ga določa nadzorni svet.

4.2. Skupščina pooblašča upravo, da 
lahko v roku 18 mesecev umakne lastne 
delnice brez ponovnega sklepanja o zmanj-
šanju osnovnega kapitala.

Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila doda-
ne točke dnevnega reda, glede katerih bodo 
delničarji zahteve poslali družbi najkasneje 
7 dni po objavi tega sklepa skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki v pisni obli-
ki dajejo predloge sklepov. Družba bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skup-
ščine in bodo razumno utemeljeni ter za ka-
tere bo obenem delničar – predlagatelj spo-
ročil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu 
uprave in da druge delničarje pripravi do 
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji bodo lahko na skupščini ure-
sničevali svojo pravico do obveščenosti po 
305. členu ZGD-1.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na 
skupščini

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki 
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine in njihovi pooblaščenci, ki bodo 
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili 
upravi najpozneje konec četrtega dne pred 
sejo skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati 
z najavo podati pisno pooblastilo.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi 
sklepov je na vpogled vsem delničarjem, 
vsak delovni dan od 8. do 10. ure, v tajni-
štvu družbe.

Komet Metlika, d. d.
Uprava družbe

 Ob-3421/12
Na podlagi 34. do 40. točke Statuta druž-

be Soško gozdno gospodarstvo Tolmin 
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, 
uprava družbe sklicuje

15. sejo skupščine družbe,
ki bo v torek, 7. 8. 2012 ob 8,30, v sejni 

sobi na sedežu družbe v Tolminu, Brunov 
drevored 13.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in 

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje predstavnik odvetniške pisar-
ne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli 
Magda Logar. Skupščini bo prisostvoval 
notar Edvard Sivec.

3. Seznanitev skupščine o sprejemu le-
tnega poročila družbe za leto 2011 s strani 
nadzornega sveta.

4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: upravi in nadzornemu 
svetu se podeli razrešnica za leto 2011.

5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička.

Predlog sklepa: bilančni dobiček za po-
slovno leto 2011 se razporedi po predlogu 
uprave in nadzornega sveta.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za revizijo računovodskih izkazov 
za leto 2012.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega 
sveta družbe se za revizijo računovodskih 
izkazov za poslovno leto 2012 imenuje TE-
KOS REVIZIJA d.o.o. Potoki 38, Kobarid.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-

sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled na sedežu SGG Tolmin 
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od 
dneva objave sklica do dneva skupščine, 
vsak delovni dan, med 10. in 11. uro, pri 
Magdi Logar.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
ki so na dan 3. 8. 2012 vpisani v delniško 
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki. 
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se 
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti 
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega re-
gistra. Glasuje se osebno in po pooblaščen-
cu oziroma zastopniku in sicer na podlagi 
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu 
v prostor skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas 
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno 
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na 
skupščini in uresničevanja glasovalne pra-
vice imajo samo tisti delničarji, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 
tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili 
svojo udeležbo na sedežu družbe.

Delničarje prosimo, da morebitne na-
sprotne predloge k posameznim točkam 
dnevnega reda pisno sporočijo upravi 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. 
V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno 
opravi istega dne ob 9 uri, z istim dnev-
nim redom. V tem primeru je skupščina 
sklepčna ne glede na višino zastopanega 
kapi tala.

SGG Tolmin d.d.
Uprava družbe

 Ob-3422/12
Na podlagi 48. člena Statuta družbe 

SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov 
drevored 13, 5220 Tolmin, uprava družbe 
sklicuje

14. sejo skupščine družbe,
ki bo v torek, 7. 8. 2012 ob 8. uri, v sejni 

sobi na sedežu družbe v Tolminu, Brunov 
drevored 13.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in 

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje predstavnik odvetniške pisar-
ne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli pa 
Magdo Logar.

Skupščini bo prisostvoval notar Edvard 
Sivec.

3. Seznanitev skupščine o sprejemu le-
tnega poročila družbe SGG – Družba poo-
blaščenka d.d. in skupine SGG za leto 2011, 
s strani nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
z letnim poročilom družbe SGG – Druž-
ba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za 
leto 2011, in s poročilom nadzornega sve-
ta o preveritvi in potrditvi poročila družbe 
SGG – Družba pooblaščenka d.d. in skupi-
ne SGG za leto 2011.

4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: upravi in nadzornemu 
svetu družbe se podeli razrešnica za po-
slovno leto 2011.

5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička.

Predlog sklepa: bilančni dobiček za po-
slovno leto 2011 se razporedi po predlogu 
uprave in nadzornega sveta.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja za revizijo računovodskih izkazov za 
leto 2012.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega 
sveta družbe se za revizijo računovodskih 
izkazov za poslovno leto 2012 imenuje TE-
KOS REVIZIJA d.o.o. Potoki 38, Kobarid.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-

sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled na sedežu SGG – Druž-
ba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 
5220 Tolmin, od dneva objave sklica do dne-
va skupščine, vsak delovni dan, med 10. in 
11. uro, pri Magdi Logar.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
ki so na dan 3. 8. 2012 vpisani v delniško 
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki. 
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se 
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti 
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega regi-
stra. Glasuje se osebno in po pooblaščen-
cu oziroma zastopniku in sicer na podlagi 
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu 
v prostor skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas 
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno 
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na 
skupščini in uresničevanja glasovalne pravi-
ce imajo samo tisti delničarji, njihovi zasto-
pniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri 
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo 
udeležbo na sedežu družbe.

Delničarje prosimo, da morebitne na-
sprotne predloge k posameznim točkam 
dnevnega reda pisno sporočijo upravi 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. 
V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno 
opravi istega dne ob 8.30, z istim dnev-
nim redom. V tem primeru je skupščina 
sklepčna ne glede na višino zastopanega 
kapi tala.

SGG – Družba pooblaščenka d.d.
Uprava družbe

Št. 16/12 Ob-3425/12
V skladu z 296. členom Zakona 

o gospodarskih družbah (ZGD-1, ZGD-1B 
in ZGD-1C) ter na podlagi 7.3. in 7.4. toč-



Stran 1564 / Št. 51 / 6. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ke Statuta delniške družbe, uprava družbe 
sklicuje

19. skupščino
delniške družbe Integral AP Tržič d.d.,

ki bo v torek, 14. 8. 2012, ob 13. uri, na 
sedežu družbe Mlaka 4, Tržič.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata skupščini sprejem naslednjega skle-
pa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. 
Za predsednika skupščine se izvoli Janez 
Hočevar, za preštevalko glasov se izvoli Ire-
na Bertoncelj. Skupščini prisostvuje vablje-
na notarka Marjana Tičar Bešter.

2. Seznanitev z letnim poročilom in 
poročilom nadzornega sveta, seznanitev 
s prejemki uprave in članov nadzornega 
sveta.

Uprava družbe in nadzorni svet predla-
gata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

1. skupščina se seznani z letnim po-
ročilom za poslovno leto 2011;

2. skupščina se seznani s poročilom 
NS o rezultatih preveritve letnega poročila 
za leto 2011;

3. skupščina se seznani s prejem-
ki uprave in članov nadzornega sveta, ki 
so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli 
v preteklem poslovnem letu in so navedeni 
v letnem poročilu za leto 2011.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička ter podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za leto 2011.

Uprava družbe in nadzorni svet predla-
gata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

1. bilančni dobiček v višini 
113.618,97 € se prenese v druge rezerve 
iz dobička;

2. podeli se razrešnica upravi in nad-
zornemu svetu, s katero se potrdi in odobri 
njuno delo v letu 2011.

4. Spremembe in uskladitev statuta druž-
be z Uredbo o standardni klasifikaciji – SKD 
2008 in Zakonom o gospodarskih družbah 
(ZGD-1-UPB3).

Uprava družbe in nadzorni svet predla-
gata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Potrdijo se spremembe in uskladitev sta-
tuta družbe z Uredbo o standardni klasifika-
ciji – SKD 2008 in Zakonom o gospodarskih 
družbah (ZGD-1 – UPB3) kot sledi:

Poglavje 1. Temeljne določbe
Zaradi spremembe sedeža družbe in 

uskladitve stanja s sodnim registrom, se 
spremeni točka 1.1. in se glasi:

Družba Integral Avtobusni promet Tržič, 
d.d. Mlaka 4, Tržič … Ostali tekst točke osta-
ne nespremenjen.

Poglavje 2. Firma in sedež
Vpis firme v sodnem registru se uskladi 

z 2.1. točko statuta in se pravilno glasi:
Firma družbe je: Integral Avtobusni pro-

met Tržič, d.d.
Spremeni se točka 2.4. in se glasi:
Naslov sedeža družbe je Mlaka 4, Tržič.
Ostali tekst točke ostane nespremenjen.
Poglavje 3. Dejavnost družbe
Spremeni se dejavnost družbe in uskladi 

z novo Uredbo o standardni klasifikaciji – 
SKD 2008 (Uradni list RS, št. 17/08).

točka 3.1. se spremeni in glasi:

Dejavnosti družbe so:
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih 

vozil
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi 

deli in opremo za motorna vozila
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi mo-

tornimi gorivi
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih 

specializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in 

tržnicah z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki

47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in 
tržnicah s tekstilijami in obutvijo

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in 
tržnicah z drugim blagom

47.990 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln, stojnic in tržnic

49.310 Mestni in primestni kopenski potni-
ški promet

49.320 Obratovanje taksijev
49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški 

promet
49.392 Obratovanje žičnic
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.300 Strežba pijač
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti 

v kopenskem prometu
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti 

finančnih storitev, razen zavaroval-
ništva in dejavnosti pokojninskih 
skladov

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in 
najetih nepremičnin

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega 

prostora
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v na-

jem in zakup
74.300 Prevajanje in tolmačenje
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in 

zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
82.110 Nudenje celovitih pisarniških sto-

ritev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumen-

tov in druge posamične pisarniške 
dejavnosti.

Poglavje 5. Uprava
V točki 5.5. se obstoječi tekst zamenja:
Nadzorni svet lahko predčasno odpokli-

če upravo v naslednjih primerih:
– če huje krši obveznosti,
– če ni sposobna voditi poslov,
– če ji skupščina izreče nezaupnico, 

razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno 
neutemeljenih razlogov,

– iz drugih ekonomsko poslovnih ra-
zlogov.

Poglavje 6. Nadzorni svet
V točki 6.3.
Se besedilo spremeni in se glasi:
Nadzorni svet izmed svojih članov izvo-

li predsednika.
V točki 6.6. se besedi »polovica članov« 

zamenja z »dva člana«.
V točki 6.7. se v tretjem odstavku se 

besede«več kot polovici članov« zamenja 
z »dvema članoma«.

Poglavje 7. Skupščina
V točki 7.3. se besede »vsaj 5 % osnov-

nega kapitala družbe« zamenjajo z »katerih 
skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovne-
ga kapitala.«

V točki 7.4. se drugi stavek nadomesti z:
Sklic skupščine mora vsebovati navedbe 

iz prvega odstavka 296. člena Zakona o go-
spodarskih družbah.

V točki 7.6. se drugi odstavek črta.
V točki 7.7. se v drugem odstavku se 

besede »najkasneje 3 dni pred skupščino« 
zamenja z »konec četrtega dne«.

V točki 7.9. se v drugem odstavku be-
sedilo » tri dni« zamenja s »konec četrtega 
dne«

Poglavje 8. Letno poročilo, dobiček in 
dividenda

V točki 8.2. se besedilo prvega in druge-
ga odstavka črta.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrte-
ga dne pred zasedanjem skupščine in ki 
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo 
družbi najpozneje konec četrtega dne pred 
skupščino, tj. do 10. 8. 2012. Delničar lah-
ko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in 
odločanja na skupščini osebno ali preko 
pooblaščenca na podlagi pisnega poobla-
stila. Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica 
skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni 
in za katere bo delničar pri tem sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave 
ali nadzornega sveta, in da bo druge delni-
čarje pripravil do tega, da bodo glasovali za 
njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo 
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo točk dnev-
nega reda in izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi in ute-
meljitvijo sklepov, letno poročilo, poroči-
lo nadzornega sveta, izjava o upravljanju 
ter predlog sprememb statuta družbe je 
delničarjem na vpogled na sedežu družbe, 
Mlaka 4, Tržič, vsak dan, od 10. do 14. ure, 
od objave sklica do dneva zasedanja skup-
ščine. skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina 
ponovljena istega dne, v istih prostorih in 
istim dnevnim redom, ob 14. uri. Na po-
novljenem zasedanju bo skupščina družbe 
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Integral AP Tržič, d.d.  
Uprava
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SV 559/2012 Ob-3389/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca 
iz Maribora, opr. št. SV 559/2012 z dne 
28. 6. 2012, je bila nepremičnina, ident. 
št. 655-533-10: poslovni prostor, št. 7, v I. 
nadstropju objekta E, v izmeri 121,09 m2 
(podatki iz prodajne pogodbe z dne 12. 6. 
2006, šifra: 478-215/2009-2) oziroma 
144,92 m2 (podatki GURS, po odmeri ne-
premičnine v postopku etažiranja), na na-
slovu Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor, 
ki stoji na parceli številka 422/12, katastr-
ska občina 655 Melje, s pripadajočimi splo-
šnimi skupnimi deli stavbe s solastninsko 
pravico na parceli številka 422/25, katastr-
ska občina 655 Melje do 14492/147346, 
ki predstavlja funkcionalno zemljišče 
k predmetni stavbi, last zastavitelja družbe 
Aktivacija d.o.o., Glinškova ulica 14, 2000 
Maribor, matična številka 3896129000, do 
(celote, na podlagi prodajne pogodbe, skle-
njene dne 27. 6. 2012, s prodajalcem Pro-
kom d.o.o., zastavljena v korist upnika Ban-
ka Celje d.d., Vodnikova 002, 3000 Celje, 
matična številka 5026121000, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 55.000,00 EUR 
s pripadki.

SV 663/2012 Ob-3426/12
Na podlagi neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa notarke Marije Mur-
nik iz Kranja, z dne 27. 6. 2012 opr. št 
SV 663/2012, je bilo enosobno stanovanje, 
v neto tlorisni površini 27,19 m2, ki se nahaja 
v večstanovanjski stavbi, z ident. št. 97, na 
naslovu Pot na Pilarno 9, Tržič, stoječi na 
zemljišču parc. št. 380/3, k.o. 2143 – Tržič 
(ID 5885692) (ID znak 2143-380/3-0), last 
zastavitelja Mića Jurića, Pot na Pilarno 7, 
Tržič, do celote, na podlagi overjenega iz-
virnika pogodbe o prodaji in nakupu stano-
vanja št. ST 21/2004, z dne 23. 11. 2004, 
sklenjene med družbo Bombažna predilnica 
in tkalnica Tržič, d.d., Predilniška cesta 16, 
Tržič, kot prodajalko, in Mićem Jurićem, Pot 
na Pilarno 7, Tržič, kot kupcem, zastavljeno 
v korist zastavnega upnika HIPPA, finančne 
storitve, d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, ma-

tična številka 1274759000, za zavarovanje 
denarne terjatve v višini 10.000,00 EUR, 
z obrestno mero 14.00 % letno, z zapadlo-
stjo zadnje anuitete najkasneje do 30. 6. 
2016, z ostalimi pogoji, razvidnimi iz kredi-
tne pogodbe št. 212021.

SV 382/12 Ob-3427/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke mag. Sonje Žele-
znik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 382/12 
z dne 3. 7. 2012, zastaviteljica Gordana Gru-
bić, rojena 17. 7. 1957, stanujoča Rozmano-
va ulica 24i, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in 
nepogojno dovoljuje pri nepremičnini: »sta-
novanju št. 25, v izmeri 59,50 m2, ki se na-
haja v III. nadstropju večstanovanjske hiše 
na naslovu Gregorčičeva cesta 8d, 6250 
Ilirska Bistrica, stoječi na parceli št. 66/9, 
k.o. 2524 –Trnovo, s solastniškim deležem 
na skupnih prostorih, delih, objektih in na-
pravah stanovanjske hiše, in na funkcional-
nem zemljišču hiše, v stavbi št. 1294, k.o. 
2524 – Trnovo« (po sedaj veljavnih podatkih 
katastra posamezni del št. 25, v stavbi 1294, 
k.o. 2524 – Trnovo, naslov Gregorčičeva 
cesta 8d, 6250 Ilirska Bistrica, ustanovitev 
in vknjižbo hipoteke ter zaznambo nepo-
sredne izvršljivosti za zavarovanje denarne 
terjatve v znesku 35.000,00 EUR, z rokom 
zapadlosti terjatve 31. 7. 2024, z dogovor-
jeno pogodbeno obrestna mera: skupna 
obrestna mera, 6-mesečni Euribor + 5.05 % 
pribitek (na dan sklenitve 5.980 %), pribitek 
k obrestni meri Euribor je fiksen in se v času 
trajanja te pogodbe ne spreminja, skupna 
obrestna mera in efektivna obrestna mera 
se v času porabe in odplačevanja kredi-
ta spreminjata, kolikor se spremeni Euri-
bor, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi 
in stroški, povezani z izterjavo obveznosti 
do dolžnika, vse podrobneje določeno in 
zapisano v notarskem zapisu notarke mag. 
Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 3. 7. 
2012, opr. št. SV 382/12, v korist upnice 
Deželne banke Slovenije d.d. (skrajšana fir-
ma: DBS d.d.), sedež: Ljub ljana, poslovni 
naslov: Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljub ljana, 
matična številka: 5349907000.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 206498/2010 Os-3257/12
Izvršitelj Janko Zorčič oziroma namestnik 

izvršitelja Marko Zorčič je dne 25. 8. 2011 ob 
10.30, v izvršilni zadevi VL 206498/10 in VL 
207919/10, Okrajnega sodišča v Črnomlju, 
zoper dolžnico Hofmann Zoro, za upnika 
Etažni lastniki večstanovanjske stavbe in 
Terca d.o.o., ob prisotnosti Zore Hofmann, 
dolžnica, Mirko Kočevar, pooblaščeni upnik, 
v stanovanju, na naslovu Ul. 1. maja 6, Me-
tlika, opravil rubež nepremičnine:

Opis nepremičnine: garsonjera št. 24, 
v IV. nadstropju (5. etaži), večstanovanjske 
stavbe št. 897, v bruto izmeri 33,50 m2, in 
neto izmeri 38,13 m2. Objekt stoji na parc. 
št. 2281/19, 2280/15, Metlika – kupoprod. 
30.000 in pogodba z dne 19. 10. 1993, par-
cela leži v k.o. Metlika, št. 1515.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 13. 6. 2012

In 57/2011 Os-3212/12
V izvršilni zadevi upnice Republike Slo-

venije, Ministrstvo za finance, Davčna upra-
va RS, Davčni urad Kočevje, ki ga zasto-
pa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, 
Ljub ljana, zoper dolžnika Mirsada Vučkić, 
Trg zbora odposlancev 43, Kočevje, zaradi 
izterjave 13.566,09 EUR s pripadki, je bil 
dne 27. 3. 2012 na podlagi sklepa o izvršbi 
Okrajnega sodišča v Kočevju, In 57/2011 
z dne 26. 9. 2011, v korist upnice opravljen 
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, to je stanovanje št. 3/1, v stano-
vanjski hiši, na naslovu Trg zbora odposlan-
cev 43, Kočevje, stoječi na parc. št. 1225/0, 
k.o. Kočevje.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 13. 6. 2012

VL 179223/2009 Os-3154/12
V izvršilni zadevi upnika Staninvest 

d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, 
proti dolžniku Idriz Beriša, Ruška 100, 
Maribor, zaradi izterjave denarne terja-
tve 225,83 EUR s pripadki, se na podlagi 
sklepa o izvršbi, opr. št. VL 179223/2009 
z dne 14. 2. 2012 zarubi nepremičnina, ki 
ni vpisana v zemljiško knjigo, triinpolsobno 
stanovanje št. 6, v mansardi, v večstano-
vanjski stavbi, na naslovu Ruška cesta 100, 
Maribor, v izmeri 51,60 m2, stoječe na parc. 
št. 889, stavba št. 371, k.o. 660 – Studenci, 
last dolžnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 7. 6. 2012

VL 122306/2010 Os-3155/12
V izvršilni zadevi upnika Skupnost eta-

žnih lastnikov v večstanovanjski zgradbi 
Gradišče z vhodi Razlagova 1, 3, 5, 7, 
Prešernova ul. 11, Maistrova 10, 12, 14, 
16 in Ulica heroja Staneta 4, Maribor S.L., 
Razlagova ulica 5, Maribor – dostava, ki 
ga zastopa odvetnik Damijan Kocbek, Par-

tizanska cesta 3-5, Maribor, proti dolžniku 
Andreju Prah, Razlagova ulica 3, Maribor 
– dostava, zaradi izterjave denarne terja-
tve v višini 2.582,54 EUR s pripadki, se 
na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL 
122306/2010 z dne 7. 9. 2010 zarubi ne-
premičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
stanovanje št. 11, v izmeri 71,11 m2, v pe-
tem nadstropju stanovanjske hiše v Mari-
boru, Razlagova 3.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2012

VL 127146/2011 Os-3156/12
V izvršilni zadevi upnika Skupnost eta-

žnih lastnikov v večstanovanjski zgradbi 
Gradišče z vhodi Razlagova 1, 3, 5, 7, Pre-
šernova ul. 11, Maistrova 10, 12, 14, 16 in 
Ulica heroja Staneta 4, Maribor S.L., Razla-
gova ulica 5, Maribor, ki ga zastopa odvetnik 
Damijan Kocbek, Partizanska cesta 5, Mari-
bor – dostava, proti dolžniku Andreju Prah, 
Razlagova ulica 3, Maribor zaradi izterjave 
denarne terjatve v višini 3.138,61 EUR s pri-
padki, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. 
VL 127146/2011 z dne 8. 9. 2011 zarubi ne-
premičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
stanovanje št. 11, v izmeri 71,11 m2, v petem 
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, 
Razlagova 3.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2012

Oklici o začetku 
vzpostavitve 

pravnega naslova

N 25/2009 Os-3209/12
Okrajno sodišče v Trbovljah je v po-

stopku za vzpostavitev etažne lastnine pod 
opr. št. N 25/2009 na predlog udeleženke 
Đorđevič Lidije, Vodenska c. 48, Trbovlje, 
ki predlaga vzpostavitev etažne lastnine na 
stanovanju ter vzpostavitve zemljiško knjižne 
listine za nepremičnino, za katero se predla-
ga vpis lastninske pravice v njeno korist do 
celote na nepremičnini, z ID št. 1871-2199-4 
(prej 1871-2199.ES-4E), v korist Đorđević 
Lidije je potrebno vzpostaviti naslednje 
zemljiško knjižne listine, in sicer kupoprodaj-
na pogodba št. 7/93-007 z dne 2. 3. 1993, 
sklenjena med Finančno organizacijo ZPS 
Ljub ljana, n.sub.o., kot prodajalcem, in Ča-
tić Enverjem, roj. 8. 10. 1962, kot kupcem, 
za stanovanje, označeno s številko 2, ki 
se nahaja v I. etaži večstanovanjske hiše 
Vodenska cesta 44, Trbovlje, in ima sedaj 
identifikacijsko št. 1871-2199.ES-4.E, ter 
meri 55,39 m2.

Sedanja imetnica lastninske pravice na 
navedeni nepremičnini z izvirnikom oziroma 
originalom listin, ki so podlaga za vknjižbo 
lastninske pravice ne razpolaga, ker je po 
njeni izjavi izgubljena.

S tem oklicem se pozivajo imetniki 
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem 
mesecu od objave oklica z ugovorom izpod-

bijajo pravilnost oziroma popolnost podat-
kov o vsebini listine, katere vzpostavitev se 
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo 
lastninske pravice v korist predlagateljice 
postopka.

Okrajno sodišče v Trbovljah  
dne 12. 6. 2012

N 27/2009 Os-3295/12
Okrajno sodišče v Trbovljah je v po-

stopku za vzpostavitev etažne lastnine pod 
opr. št. N 27/2009 na predlog udeležen-
cev Prnaver Anton in Prnaver Frančiška, 
Vodenska cesta 48, Trbovlje, ki po svojem 
pooblaščencu odv. Sašu Ostrožnik iz Tr-
bovelj predlagata vzpostavitev etažne la-
stnine na stanovanju, skupnih in posebnih 
prostorih ter vzpostavitve zemljiško knjižne 
listine za nepremičnino v stavbi, na naslovu 
Vodenska 48, Trbovlje, za katero se predla-
ga vpis lastninske pravice v njuno korist, 
vsakega do ene polovice.

Stanovanje, v velikosti 65,34 m2, št. 6, se 
nahaja v drugi etaži večstanovanjske hiše, 
na naslovu Vodenska cesta 48, Trbovlje, 
z ID št. 871-2153-6 (prej 1871-2153.ES-6E) 
stoječe na parceli 823/54, k.o. Trbovlje, 
na predlog predlagatelja je sodišče začelo 
tudi postopek za vzpostavitev zemljiško-
knjižne listine, dne 27. 10. 1994, sklenjene 
kupoprodajne pogodbe št. 308/94-308 med 
Finančno organizacijo ZPS, n.sub.o. Ljub-
ljana – v likvidaciji, kot prodajalcem, in Pr-
naver Antonom, roj. 30. 10. 1929 in Prnaver 
Frančiške, roj. 6. 3. 1933, kot kupcema, za 
stanovanje po pogodbi, označeno s številko 
8. Sedanja imetnika lastninske pravice na 
navedeni nepremičnini, z izvirnikom listine 
ne razpolagata, ki je podlaga za vknjižbo 
lastninske pravice, ker je po njihovih izjavah 
izgubljena.

S tem oklicem se pozivajo imetniki 
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem 
mesecu od objave oklica z ugovorom izpod-
bijajo pravilnost oziroma popolnost podat-
kov o vsebini listine, katere vzpostavitev se 
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo 
lastninske pravice v korist predlagatelja po-
stopka.

Okrajno sodišče v Trbovljah  
dne 18. 6. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

IV P 46/2011 Os-5364/11
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom 

opr. št. IV P 46/2011 z dne 25. 10. 2011 
toženi stranki Elvirju Lujinoviću, neznanega 
bivališča, postavilo začasnega zastopnika, 
odvetnico Jelko Sajovic, Jezerska cesta 41, 
Kranj, na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena ZPP.

Začasna zastopnica bo zastopala to-
ženo stranko v pravdnem postopku pred 
Okrožnim sodiščem v Kranju IV P 46/2011 
vse dotlej, dokler tožena stranka ali njegov 

Objave sodišč
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pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju  
dne 3. 11. 2011

P 729/20009 Os-2903/12
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okro-

žni sodnici Miheli Mohorič v pravdni za-
devi tožeče stranke Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo zasto-
pa Odvetniška družba Kozinc in partnerji 
o.p., d.o.o. iz Ljub ljane, proti toženi stranki 
1. Magdi Rotar, Nova pot 25, Brezovica pri 
Ljub ljani, 2. Matevžu Karner, V Murglah 
177, Ljub ljana, 3. Palea, razvoj in založ-
ba programskih paketov, d.o.o., Tbilisijska 
ulica 57/b, Ljub ljana, ki jih vse zastopa Mi-
lena Marković, odvetnica v Ljub ljani, zaradi 
ugotovitve lastninske pravice, neveljavno-
sti vknjižbe, ničnosti oziroma razveljavitve 
darilne pogodbe in notarskega zapisa in 
vrnitve nepremičnine v posest, podredno 
zaradi neveljavnosti vknjižbe in plačila od-
škodnine, pcto. 200.000,00 EUR in zaradi 
ugotovitve lastninske pravice, neveljavno-
sti vknjižbe, ničnosti oziroma razveljavitve 
darilne pogodbe in notarskega zapisa in 
izročitve nepremičnine v posest, pcto. 6 
x 40.000,00 EUR (skupaj 240.000,00 EUR), 
dne 17. 5. 2012 sklenilo:

predlogu tožeče stranke se ugodi in se 
prvotoženi stranki postavi začasna zasto-
pnica odvetnica Milena Marković, Kolod-
vorska 7, Ljub ljana.

Postavljena začasna zastopnica ima 
v predmetnem postopku vse pravice in dol-
žnosti zakonite zastopnice.

Te pravice ima začasna zastopnica od 
dneva postavitve do tedaj, dokler prvoto-
žena stranka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani  
dne 17. 5. 2012

P 252/2011 Os-3084/12
Okrožno sodišče v Ljub ljani je v prav-

dni zadevi tožeče stranke Suzane Bohorč, 
Jakopičeva 7, Ljub ljana, ki jo zastopa Jure 
Srhoij, odvetnik v Ljub ljani, zoper toženo 
stranko: Miha Bohorč, neznanega bivali-
šča, zaradi razveze zakonske zveze, do-
delitve mld. otrok v varstvo in vzgoji, dolo-
čitve stikov in preživnine, dne 31. 5. 2012 
sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stran-
ke se imenuje odvetnik Tomaž Križman, 
Trdinova 7, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani  
dne 31. 5. 2012

VL 134314/2010 Os-3183/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvr-
šilni zadevi upnice Banke Volksbank d.d., 
Dunajska cesta 128A, Ljub ljana, ki ga za-
stopa odv. Matjaž Rihtar, Resljeva 23, Ljub-
ljana, proti dolžniku: Alojzu Kronovšek, Ul. 
Elisie Popovski 59, MK, 1000 Skopje; Ma-
kedonija, ki ga zastopa odv. Bernard Tajn-
šek, Stanetova 27, Celje, zaradi izterjave 
17.121,76 EUR, sklenilo:

dolžniku Alojzu Kronovšek, Ul. Elisie 
Popovski 59, MK, 1000 Skopje, Makedo-
nija, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-

stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
Bernard Tajnšek, Stentova cesta 27, Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 21. 5. 2012

VL 100019/2011 Os-3188/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnice UniCredit banke Slovenija 
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, ki 
jo zastopa odv. Andreja Šifrer, Ulica Vita 
Kraigherja (p.p. 1593) 1a, Maribor, proti 
dolžniku: Boštjanu Ludoviko, Ruska ulica 6, 
Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. De-
jan Ljubič, Slomškova ulica 17, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 14.562,05 EUR, sklenilo:

dolžniku Boštjanu Ludoviko, Ruska 
ulica 6, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se posta-
vi odv. Dejan Ljubič, Slomškova ulica 17, 
Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 16. 5. 2012

VL 6639/2012 Os-3190/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 
cesta 58, Ljub ljana, ki jo zastopa Jelena 
Stojančič, Slovenska cesta 58, Ljub ljana, 
proti dolžniku Marku Savović, Selačka BB, 
Selačka, ki ga zastopa zakonita zastopnica 
odvetnica Nives Marinšek, Kolodvorska 7, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 13.852,23 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Marku Savović, Selačka BB, 
Selačka, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi 
začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odv. 
Nives Marinšek, Kolodvorska 7, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika 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 24. 5. 2012

VL 206970/2011 Os-3202/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvr-
šilni zadevi upnika: Etažni lastniki večsta-
novanjske stavbe, Ulica 21. oktobra 17, 
Črnomelj, ki ga zastopa zak. zast. Terca 
d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, Šentru-
pert, proti dolžnici Gordani Baumgartner, 

Čardak 22, Črnomelj, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik odv. Jože Vardjan, Ulica Stane-
ta Rozmana 4, Črnomelj, zaradi izterjave 
203,00 EUR, sklenilo:

dolžnici Gordani Baumgartner, Čardak 
22, Črnomelj, se na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
Vardjan Jože, Ulica Staneta Rozmana 4, 
Črnomelj.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 15. 5. 2012

VL 122254/2011 Os-3203/12
Okrajno sod. v Ljub ljani -centralni od-

delek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika: B in B FIN, finance, sveto-
vanje in posredovanje, d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 41, Trzin, ki ga zastopa odv. Irena 
Hartman, Trdinova ulica 7, Ljub ljana, pro-
ti dolžniku Marku Novak, Slovenski trg 1, 
Kranj, ki ga zastopa zakonita zastopnica 
odv. Tjaša Prvulovič, Cesta Staneta Žagar-
ja 27, Kranj, zaradi izterjave 2.390,20 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Marku Novak, Slovenski trg 1, 
Kranj, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odv. 
Tjaša Prvulovič.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika 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 12. 6. 2012

VL 31578/2011 Os-3299/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvr-
šilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, 
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Davorka Panjan, Miklošičeva 19, 
Ljub ljana, proti dolžniku Matjažu Končan, 
Savska cesta 2, Kranj, ki ga zastopa zako-
niti zastopnik Merhar Damjan – odvetnik, 
Koprska ulica 94, Ljub ljana, zaradi izterjave 
691,70 EUR, sklenilo:

dolžniku Matjažu Končan, Savska 
cesta 2, Kranj, se na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
Merhar Damjan, Koprska ulica 94, Ljub-
ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2012
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Oklici dedičem

D 69/2012 Os-2825/12
Pri Okrajnem sodišču v Litiji je v teku 

zapuščinski postopek po Antonu Tomažiču, 
sinu Antona, roj. 20. 11. 1930, umrlem 24. 3. 
2012, nazadnje stan. Črni potok 13, Šmar-
tno pri Litiji.

Sodišče poziva dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica prijavijo 
sodišču kot dediči in sporočijo svoje seda-
nje osebne podatke in naslove bivališča. 
Po preteku tega roka bo sodišče zaključilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi razpolo-
žljivih podatkov.

Okrajno sodišče v Litiji  
dne 10. 5. 2012

I D 2097/2011 Os-3042/12
V zapuščinskem postopku, ki se 

vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, 
po dne 5. 12. 2011 umrli Mariji Lorber, hčeri 
Ivana, roj. 29. 11. 1929, drž. RS, vdovi, upo-
kojenki, nazadnje stan. Kozjak pri Ceršaku 
19, Ceršak, pride v poštev kot dedinja po 
zapustnici tudi zap. vnukinja Natascha Lor-
ber, neznanega naslova.

Sodišče zato poziva zap. vnukinjo Na-
tascho Lorber ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave oklica na oglasni deski 
sodišča, skladno z 206. členom Zakona o de-
dovanju, in sicer pod opr. št. I D 2097/2011.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 22. 5. 2012

D 218/2012 Os-3167/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapu-

ščinski postopek po pok. Hvala Andreju, pok. 
Andreja, roj. 15. 8. 1924, z zdajšnjim stalnim 
prebivališčem Brooklyn 399-8, Th. St., New 
York, ZDA, ki je bil s sklepom Okrajnega so-
dišča v Novi Gorici, opr. št. N 80/2010 z dne 
8. 12. 2011, razglašen za mrtvega, kot datum 
smrti pa je bil določen 16. 8. 1994.

Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli 
v poštev zapustnikovi otroci Gregor, Ana in 
Elda Hvala, katerih prebivališče sodišču ni 
znano oziroma njihovi dediči, ki sodišču prav 
tako niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine v tem zapuščinskem 
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodi-
šču 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 Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 22. 5. 2012

D 134/2012 Os-2831/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Jolandi Svetina, pok. Ivana, 

upokojenki, roj. 22. 6. 1931, državljanki 
Republike Slovenije, ki je umrla dne 31. 1. 
2012, z zadnjim stalnim prebivališčem Lo-
kev 89, 6219 Lokev.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapu-
stničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva 
vse morebitne dediče, da se v roku enega 
leta od objave tega oklica in oklica na so-
dni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri 
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in za-
ključilo ta zapuščinski postopek na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 16. 5. 2012

Oklici pogrešanih

N 29/2008 Os-3136/12
Okrajno sodišče v Brežicah vodi pod 

opr. št. N 29/2008 na predlog predlagatelja 
Marijana Lešnika, Burgherrenstr. 124a, Ka-
iserslautern, Nemčija, ki ga zastopa Mar-
jan Černe, odvetnik v Brežicah, nepravdni 
postopek zaradi ugotovitve datuma smrti 
Ide Lešnik, roj. 27. 12. 1877, v kraju Hum, 
Hrvaška.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o življenju in smrti Ide Lešnik, da to sporočijo 
sodišču v treh mesecih od objave tega okli-
ca, sicer bo odločeno na podlagi podatkov 
s katerimi sodišče razpolaga.

Okrajno sodišče v Brežicah  
dne 6. 6. 2012

N 9/2012 Os-3103/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na pod-

lagi predloga predlagatelja Pavla Radovana 
Kovačiča, Cankarjeva ulica 17, Ilirska Bistri-
ca vodi nepravdni postopek za razglasitev 
pogrešanega za mrtvega, in sicer za Ivana 
Ujčiča, zadnjega znanega naslova Veliko 
Brdo 24, Ilirska Bistrica. Ivan Ujčič je brat 
pokojne mame predlagatelja, ki se je po I. 
svetovni vojni odselil od doma v Argenti-
no. Okrog leta 1950 se je javil, kasneje pa 
o njem ni bilo več nobenega glasu. Pokoj-
na mati predlagatelja Marija, rojena Ujčič je 
brata Ivana Ujčiča brez uspeha iskala preko 
Rdečega križa. Predlagatelj je opravil poi-
zvedbe pri pristojnih upravnih organih in pri 
župnijskih uradih v Ilirski Bistrici in Jelšanah, 
toda kakršnih koli podatkov o smrti Ivana 
Ujčiča ni našel. Od njegovega rojstva je 
preteklo več kot 70 let in je glede na datum 
rojstva verjetno, da ni več živ, vendar listin-
skega dokaza o njegovi smrti ni. Sodišče 
zato poziva vse, ki vedo kaj povedati o ži-
vljenju ali smrti pogrešanega Ivana Ujčiča, 
da v roku 3 mesecev od objave tega oklica, 
to sporočijo sodišču ali skrbnici za pose-
ben primer Vivjani Dekleva, Topolc 2, 6250 
Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku 
navedenega roka pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 6. 6. 2012

N 84/2011 Os-3252/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni 

sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zade-
vi predlagatelja postopka Aldo Markežič, 
Babiči 41g, Marezige, ki ga zastopa Igor 
Kocjančič, odvetnik v Kopru, zoper naspro-
tnega udeleženca Antona Umer, Marezige, 
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer 
Kira Zorman iz Portoroža, zaradi razglasi-
tve nasprotnega udeleženca za mrtvega, po 
opravljenem naroku dne 5. 6. 2012, istega 
dne, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev za mr-
tvega Antona Umerja, pokojnega Ivana, od 
Andreja, iz Marezig.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, ka-
kor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju 
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču 
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo 
sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2012

N 83/2011 Os-3253/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni 

sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zade-
vi predlagatelja postopka Aldo Markežič, 
Babiči 41g, Marezige, ki ga zastopa Igor 
Kocjančič, odvetnik v Kopru, zoper naspro-
tnega udeleženca Josipa Umer, Marezige, 
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer 
Kira Zorman iz Portoroža, zaradi razglasi-
tve nasprotnega udeleženca za mrtvega, po 
opravljenem naroku dne 5. 6. 2012, istega 
dne, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev za mr-
tvega Josipa, pokojnega Ivana, od Andreja, 
iz Marezig.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, ka-
kor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju 
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču 
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo 
sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2012

N 76/2011 Os-3254/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni 

sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zade-
vi predlagatelja postopka Aldo Markežič, 
Babiči 41g, Marezige, ki ga zastopa Igor 
Kocjančič, odvetnik v Kopru, zoper naspro-
tnega udeleženca Mateja Umer, Marezige, 
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer 
Kira Zorman iz Portoroža, zaradi razglasi-
tve nasprotnega udeleženca za mrtvega, po 
opravljenem naroku dne 5. 6. 2012, istega 
dne, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev za mr-
tvega Mateja Umerja, pokojnega Ivana, od 
Andreja, iz Marezig.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, ka-
kor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju 
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču 
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo 
sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Bračič Davor, Ljubljanska cesta 17, 
Rače, zavarovalno polico, št. 50500059255, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑341

Cvetko Monika, Zavita ulica 9, Maribor, 
zavarovalno polico, št. 50500048258, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. m‑391

Dolinar Leopold, Rumanja vas 31, Straža, 
zavarovalno polico, št. 1070500023446000, 
izdala zavarovalnica Cetis d.d. gns‑327803

Dolžan Vladimir, Kamnik pod Kri-
mom 195, Preserje, zavarovalno polico, št. 
00110281, izdala zavarovalnica KD Življenje 
d.d. gnt‑327777

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčiče-
va ul. 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj prekli-
cuje naslednje dokumente, in sicer: ponud-
bo za sklenitev zavarovanja GRAWE apollo 
fix: 620914, ponudbo za sklenitev zavaro-
vanja GRAWEprivat: 185779, ponudbe za 
sklenitev GRAWE nezgodnega zavarova-
nja: 668252, 667026, 667076, zelene karte: 
SLO-10/0073846, SLO-10/0078957, SLO-
10/0079261, SLO-10/0078880, ponudbo za 
zavarovanje odgovornosti: 966205, polico 
za turistično zavarovanje GRAWE turist: 
252965. Ob‑3379/12

Jesenek Anita, Malo Tinje 8B, Zgor-
nja Ložnica, zavarovalno polico, št. 
40301004384, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gne‑327917

KD Življenje, zavarovalnica, d.d., davč-
na št. SI15923363, Celovška cesta 206, 
1000 Ljubljana, ponudbe življenjskega za-
varovanja: 3558037, 3558042, 3558044, 
3558082, 3558084, 3558085, 3558094, 
3558111, 3558145, 3558146, 3558147, 
3558173, 3558174, 3558180, 3558181, 
3558185, 3558214, 3558219, 3558239, 
3558246, 3558265, 3558509, 3558518, 
3558519, 3558526, 3558527, 3558528, 
3558537, 3558542, 3558543, 3558562, 
3558563, 3558575, 3558631, 3558634, 
3558674, 3558677, 3558678, 3558679, 
3558680, 3558700, 3558830, 3558833, 
3558834, 3558835, 3558836, 3558837, 
3558838, 3558839, 3558840, 3558853, 
3558879, 3558880, 3560535, 3560558, 
3560569, 3560570, 3560599, 3560618, 
3560619, 3560620, 3560625, 3560626, 
3560627, 3560628, 3560629, 3560630, 
3560636, 3560638, 3560641, 3560650, 
3560677, 3560684, 3560685, 3560686, 
3560687, 3560703, 3560689, 3560691, 
3560692, 3560693, 3560694, 3560695, 
3560696, 3560697, 3560721, 3560727, 
3560739, 3560747, 3560748, 3560749, 
3560750, 3560776, 3560777, 3560778, 
3560779, 3560780, 3560781, 3560782, 
3560783, 3560784, 3560785, 3560786, 
3560787, 3560801, 3560859, 3560860, 
3560862, 3560863, 3560879, 3560886, 
3560889, 3560896, 3560897, 3560898, 
3560905, 3560910, 3560929, 3560960, 
3560984, 3544035, 3551627, 3548524, 
3546162, 3545074, 3547982, 3548181, 
3547904, 3547933, 3545659, 3547909, 
3547949, 3538826, 3548526, 3546164, 

Preklici

3545075, 3547983, 3547902, 3547930, 
3547935, 3547924, 3547947, 3547950, 
3538776, 3545159, 3545073, 3545077, 
3548180, 3547903, 3547932, 3545658, 
3547926, 3547948, 3547951, 3546178, 
3545967, 3547975, 3547976, 3547977, 
3545046, 3545047, 3550889, 3560017, 
3536531, 3536538, 3536539, 3536540, 
3536541, 3536542, 3536551, 3536554, 
3536561, 3536562, 3536583, 3536584, 
3536585, 3536593, 3536611, 3536629, 
3536630, 3536686, 3536691, 3536696, 
3536697, 3536698, 3536699, 3536733, 
3536722, 3536723, 3536732, 3536733, 
3536734, 3536735, 3536736, 3536738, 
3537121, 3537124, 3537141, 3546142, 
3546143, 3546144, 3537159, 3537186, 
3537202, 3537203, 3537204, 3537205, 
3537257, 3537258, 3537259, 3537260, 
3537261, 3537262, 3537263, 3537264, 
3537265, 3537266, 3537272, 3537273, 
3537274, 3537275, 3537276, 3537287, 
3537298, 3537300, 3537384, 3537390, 
3537401, 3537430, 3537431, 3537432, 
3537446, 3537447, 3537448, 3537467, 
3538174, 3538175, 3538176, 3538177, 
3538186, 3538187, 3538189, 3538190, 
3538191, 3538199, 3538381, 3538382, 
3538383, 3538384, 3538385, 3538386, 
3538387, 3538388, 3538389, 3538390, 
3538402, 3538403, 3538404, 3538405, 
3538454, 3538458, 3538582, 3538583, 
3539438, 3539440, 3539452, 3539455, 
3539456, 3539457, 3539458, 3539459, 
3539460, 3539464, 3539465, 3539466, 
3539467, 3539468, 3539469, 3539470, 
3539471, 3539472, 3539494, 3539496, 
3539497, 3539501, 3539504, 3539503, 
3539504, 3539505, 3539514, 3539519, 
3539520, 3539522, 3539523, 3539525, 
3539530, 3539534, 3539697, 3539741, 
3539856, 3539857, 3539858, 3539859, 
3539860, 3539934, 3539939, 3539941, 
3539951, 3539952, 3539953, 3539954, 
3539955, 3539956, 3539957, 3539958, 
3539959, 3539960, 3539961, 3539962, 
3539963, 3539952, 3539953, 3539954, 
3539955, 3539956, 3539957, 3539958, 
3539959, 3539960, 3539961, 3545258, 
3545259, 3545260, 3545263, 3545264, 
3545265, 3545266, 3545269, 3545278, 
3545279, 3545280, 3549510, 3549516, 
3549530, 3549559, 3549560, 3549564, 
3549565, 3549574, 3549584, 3549597, 
3549598, 3558363, 3558371, 3558375, 
3558376, 3558379, 3558380, 3558382, 
3558385, 3558386, 3558387, 3558906, 
3554337, 3554338, 3554339, 3554340, 
3554341, 3554342, 3554343, 3554344, 
3554348, 3554349, 3548008, 3545281, 
3545287, 3545288, 3545302, 3545309, 
3545320, 3545381, 3545382, 3545383, 
3545384, 3545385, 3549599, 3549600, 
3549621, 3549630, 3549636, 3549645, 
3549651, 3549652, 3549653, 3549654, 
3549655, 3558913, 3558914, 3558915, 
3558916, 3558917, 3558918, 3558934, 
3558938, 3558939, 3558952, 3558953, 
3545386, 3545387, 3545388, 3545389, 
3545390, 3545391, 3545392, 3545393, 
3545394, 3545398, 3545399, 3549662, 

3549663, 3549665, 3549671, 3549676, 
3549677, 3549678, 3549679, 3549680, 
3549688, 3549689, 3558958, 3558969, 
3558970, 3558973, 3558976, 3558979, 
3558981, 3558982, 3558983, 3558984, 
3558985, 3545410, 3545411, 3545412, 
3545413, 3545419, 3545420, 3545421, 
3545422, 3545423, 3545425, 3545426, 
3550039, 3550065, 3550115, 3550116, 
3550117, 3550129, 3550153, 3550154, 
3550155, 3550256, 3550290, 3558999, 
3559002, 3559006, 3559030, 3559033, 
3559039, 3559045, 3559080, 3559085, 
3559653, 3559664, 3545400, 3545401, 
3545402, 3545403, 3545405, 3545409, 
3545446, 3545447, 3545448, 3545449, 
3545450, 3549691, 3549699, 3550004, 
3550017, 3550023, 3550038, 3550482, 
3550489, 3550498, 3550499, 3550500, 
3558986, 3558987, 3558989, 3558990, 
3558991, 3558992, 3559735, 3559738, 
3559739, 3559741, 3559967, 3545427, 
3545428, 3545431, 3545432, 3545433, 
3545434, 3545439, 3545440, 3545443, 
3545444, 3545445, 3550323, 3550326, 
3550327, 3550328, 3550329, 3550338, 
3550339, 3550340, 3550343, 3550386, 
3550446, 3559665, 3559672, 3559673, 
3559674, 3559675, 3559676, 3559683, 
3559684, 3559709, 3559714, 3559719, 
3545460, 3545468, 3545470, 3545555, 
3545556, 3545557, 3545558, 3545559, 
3545560, 3545561, 3545562, 3550502, 
3550521, 3550522, 3550537, 3550538, 
3550539, 3550541, 3550546, 3550551, 
3550552, 3550553, 3559971, 3559983, 
3559993, 3559996, 3559997, 3560152, 
3560173, 3560183, 3560184, 3560451, 
3560452, 3539962, 3539963, 3539964, 
3539965, 3539966, 3539967, 3539968, 
3539969, 3539970, 3539971, 3539972, 
3539973, 3539974, 3539975, 3539976, 
3539978, 3560478, 3560479, 3547152, 
3547156, 3547157, 3547158, 3545563, 
3545564, 3545579, 3545580, 3545581, 
3545582, 3545583, 3545584, 3545585, 
3545586, 3545587, 3550554, 3550555, 
3550581, 3550583, 3550584, 3550596, 
3550597, 3550598, 3550599, 3550600, 
3550689, 3545588, 3545661, 3545664, 
3545665, 3545668, 3545669, 3545670, 
3545671, 3545672, 3545673, 3545675, 
3550693, 3550694, 3550695, 3550696, 
3550697, 3550698, 3550699, 3550700, 
3551032, 3551036, 3551037, 3545588, 
3545661, 3545664, 3545665, 3545668, 
3545669, 3545670, 3545671, 3545672, 
3545673, 3545675, 3550693, 3550694, 
3550695, 3550696, 3550697, 3550698, 
3550699, 3550700, 3551032, 3551036, 
3551037, 3545676, 3545677, 3545679, 
3545686, 3545697, 3545698, 3545699, 
3545700, 3545721, 3545735, 3545736, 
3551038, 3551039, 3551040, 3551041, 
3551042, 3551043, 3551044, 3551045, 
3551052, 3551056, 3551057, 3545737, 
3545738, 3545761, 3545762, 3545763, 
3545764, 3545765, 3545766, 3545767, 
3545768, 3545769, 3551058, 3551061, 
3551079, 3551083, 3551908, 3551909, 
3551910, 3551916, 3551917, 3551922, 
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3551926, 3545770, 3545771, 3545772, 
3545773, 3545774, 3545775, 3545776, 
3545777, 3545778, 3545779, 3545780, 
3551930, 3551946, 3551967, 3552086, 
3552091, 3552092, 3552093, 3552266, 
3552271, 3552272, 3552273, 3545781, 
3545782, 3545783, 3547119, 3547121, 
3547128, 3547144, 3547145, 3547146, 
3547147, 3547093, 3552274, 3552275, 
3552281, 3546309, 3546310, 3546312, 
3546316, 3546318, 3546319, 3546320, 
3546329, 3545784, 3545785, 3545786, 
3545787, 3545792, 3545794, 3545795, 
3545796, 3545802, 3545824, 3545825, 
3545831, 3545841, 3545842, 3545843, 
3545851, 3545852, 3545882, 3546001, 
3546002, 3546003, 3546004, 3546005, 
3546006, 3546007, 3546008, 3546010, 
3546011, 3546012, 3546013, 3546014, 
3546015, 3546016, 3546017, 3546018, 
3546019, 3546020, 3546021, 3546022, 
3546023, 3546024, 3546025, 3546026, 
3546027, 3546028, 3546029, 3546030, 
3546031, 3546070, 3546071, 3546072, 
3546076, 3546094, 3546106, 3546109, 
3546110, 3546111, 3546112, 3546113, 
3546114, 3546115, 3546139, 3546140, 
3546141, 3546142, 3546143, 3546144, 
3546145, 3546146, 3546221, 3546231, 
3546262, 3546263, 3546291, 3546292, 
3546293, 3546294, 3546295, 3546302. 
Ob‑3433/12

Kogovšek Jernej, Pod hribom cesta 
III/3, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 
70000000001, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gng‑327915

Krajnc Danijel, Partizanska cesta 41, 
Gornja Radgona, zavarovalno polico, št. 
50500074729, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. m‑346

Krepek Simon, Dvorjane 101, Spo-
dnji Duplek, zavarovalno polico, št. 
70000011752, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. m‑327

Pingar Dušanka, Meljski hrib 79, Maribor, 
zavarovalno polico, št. 50500014608, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. m‑348

Pohorec Denis, Sladki vrh 5A, Sladki 
Vrh, zavarovalno polico, št. 50500056293, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑386

Poznik Mitja, Kapla 64, Tabor, zavaro-
valno polico, št. 50500004299 (fondpoli-
ca), izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gns‑327928

Poznik Mojca, Celovška ulica 10, Celje, 
zavarovalno polico, št. 50500004296 (fon-
dpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje 
d.d. gnt‑327927

Repolusk Ludvik, Črešnjevec 4, Sel-
nica ob Dravi, zavarovalno polico, št. 
50500020404, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. m‑387

Sotlar Marta, Potoška vas 34A, Zagorje 
ob Savi, zavarovalno polico, št. 11.041.918, 
izdana na ime Vladimir Sotlar, Potoška vas 
34A, 1410 Zagorje ob Savi, izdala zavaro-
valnica GRAWE d.d. gnt‑327802

Srnko Boštjan, Mihovce 25, Cirkovce, 
zavarovalno polico, št. 50500015500, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. m‑342

Tertinek Matej, Kalše 20, Šmartno na Po-
horju, zavarovalno polico, št. 50500048550, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑374

Zahar Rudi, Glavarjeva ulica 56, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 41601004203, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. gnf‑327791

Založnik Mojca, Osterčeva ulica 5, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 50500100652, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑350

Spričevala preklicujejo

Alpner Vesna, Godič 45 A, Kamnik, spri-
čevalo 2. letnika Gimnazije in veterinarske 
šole Ljubljana, izdano leta 2012. gnl‑327785

Ambruš Katja, Wiener Strasse 287, 8051 
Graz Avstrija, spričevalo poklicne mature 
Srednje poklicne in tehniške šole Murska 
Sobota, izdano leta 2009. gnm‑327813

Ambruš Katja, Wiener Strasse 287, 8051 
Graz, Avstrija, spričevalo o opravljenem pe-
tem maturitetnem predmetu – psihologiji na 
Gimnaziji Murska Sobota, izdano leta 2009. 
gnl‑327814

Balukčič Josip, Viktorja Kejžarja 39, Je-
senice, spričevalo 7. razreda Osnovne šole 
Bičevje, izdano leta 2010. gnq‑327805

Baumgartner Janet, Ob ribniku 82, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstve-
ne in kozmetične šole v Mariboru, izdano 
leta 2010. m‑390

Bedrač Božena, Janežovski vrh 38, De-
strnik, spričevalo – zaključno Ekonomske 
šole Ptuj, smer poslovni tajnik, izdano leta 
1999. m‑385

Beg Gašper, Westrova ulica 8, Novo 
mesto - Krka, indeks, št. 20080019, izdala 
Pravna fakulteta. gnz‑327800

Began Blaž, Celjska cesta 21, Šmarje pri 
Jelšah, spričevalo 1. letnika (PTI) Srednje 
šole za strojništvo, Šolskega centra Celje, 
izdano leta 2012. gnx‑327898

Beganovič David, Šutna 35, Kamnik, 
spričevalo 4. letnika in maturitetno spriče-
valo, izdani leta 2009. gnk‑327786

Behare Bytyqi, Volčja Draga 29, Volčja 
Draga, spričevalo 1. letnika Srednje šole 
Srečka Kosovela Sežana, za poklic admini-
strator, izdano leta 2004. gnf‑327916

Ber Tadej, Podvinci 4B, Ptuj, spričeva-
lo – zaključno Srednje elektrotehnične šole 
Ptuj, smer elektrotehnik, elektronik, izdano 
leta 2002. m‑378

Bradić Nadja, Zelena ulica 3, Slovenska 
Bistrica, indeks, št. 30801180, 1. in 2. del, 
izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Ma-
riboru. m‑395

Brdnik Tea, Zeče 39, Slovenske Konjice, 
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske 
šole Maribor, smer gimnazijski maturant, iz-
dano leta 2007. m‑334

Cimermančič Aljaž, Jurčkova cesta 99B, 
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje le-
sarske šole, izdano leta 2012. gng‑327790

Crnovršanin Elvis, Prečna pot 13, Za-
gorje ob Savi, spričevalo 4. letnika Srednje 
tehnične in poklicne šole Trbovlje, izdano 
leta 2009. gnv‑327775

Draganić Milan, Jedlovnik 2E, Zgornja 
Kungota, spričevalo – zaključno SKSMŠ v 
Mariboru, za poklic monter ogrevalnih in vo-
dovodnih instalacij, izdano leta 1983. m‑369

Đukić Teja, Rožna dolina cesta VIII/13A, 
Ljubljana, spričevalo – zaključno Osnovne 
šole Vič, izdano leta 2003. gnh‑327914

Ferš Aleksander, Partizanska cesta 59, 
Maribor, spričevali 1. in 2. letnika I. gimna-
zije Maribor, izdani leta 2009, 2010. m‑340

Frangež Robert, Vrbanska 14B, Maribor, 
spričevalo – zaključno SŠGT Maribor, smer 
natakar, izdano leta 1996. m‑344

Ganza Tadej, Koračice 26, Sveti Tomaž, 
obvestilo o uspehu na poklicni maturi Sre-
dnje tehnične šole, poklic mehatronik, izda-
no leta 2010. m‑338

Gašparič Primož, Cesta 14. divizije 5, 
Maribor, spričevalo – zaključno Živilske šole 

Maribor, za poklic pek, izdano leta 2001. 
m‑392

Gegić Mauricijo, Stantetova 20, Velenje, 
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem Celje, smer turistični tehnik, 
izdano leta 2004. m‑353

Glavič Jernej, Šubičeva ulica 3, Maribor, 
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Franca 
Rozmana Staneta v Mariboru, izdano leta 
2010. m‑358

Glavič Jernej, Šubičeva ulica 3, Maribor, 
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Franc 
Rozman Stane, izdano leta 2011. m‑367

Gošnjak Tjaša, Goriška ulica 3, Maribor, 
spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje trgo-
vske šole Maribor, smer trgovec, izdana leta 
2005, 2006, 2007. m‑372

Govc Žan, Storžiška 6, Kranj, spričevalo 
4. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2010. 
gnq‑327780

Grbec Ekrema, Kurirčkova ulica 30, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo – za-
ključno Srednje šole za turizem in gostinstvo 
v Mariboru, smer natakar, izdano leta 2000. 
m‑399

Gredin Klavdija, Celestrina 24, Malečnik, 
indeks, št. F0029159, izdala Filozofska fa-
kulteta. m‑354

Grušovnik Ljudmila, Zgornji Boč 13, 
Selnica ob Dravi, spričevalo 3. letnika in 
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole 
Maribor, smer trgovec, izdani leta 1993, 
1993. m‑339

Gumzej Sašo, Pivkova 6, Maribor, spri-
čevala 1., 2., 3. in 4. letnika SKSMŠ v Ma-
riboru, izdana leta 2002, 2003, 2004, 2005. 
m‑396

Gurbaj Ivica, Hočka ulica 14, Maribor, 
spričevali 1. in 3. letnika Srednje gostinske 
šole v Mariboru, poklic kuhar, izdani leta 
1991, 1993. m‑398

Gurbaj Ivica, Hočka ulica 14, Maribor, 
spričevalo – zaključno in indeks Srednje go-
stinske šole Maribor, za poklic kuhar, izdano 
leta 1993. m‑337

Gutman Iris, Stantetova 6, Velenje, 
spričevalo o zaključnem izpitu »UPI« 
Ljudske univerze Žalec, izdano leta 2001. 
gni‑327788

Gužvić Teja, Zikova ulica 8, Kamnik, 
spričevalo 2. letnika Gimnazije in veteri-
narske šole Ljubljana, izdano leta 2012. 
gnq‑327784

Horvat Mihael, Motvarjevci 75, Prose-
njakovci – Partosfalva, spričevalo 4. letni-
ka SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 2011. 
gnu‑327826

Hribar Ana, Dolenja Nemška vas 20, 
Trebnje, spričevalo 3. letnika Gimnazije 
Novo mesto, izdano leta 2011. gnr‑327929

Isaković Adis, Tržaška cesta 45A, Po-
stojna, spričevalo 1. letnika Šolskega centra 
Postojna, Srednja šola, program nižješol-
skega poklicnega izobraževanja, pomočnik 
v tehnoloških procesih 1, št. I/NPI-26, izda-
no leta 2010. gnq‑327905

Jarec Polona, Kersnikova 32A, Celje, 
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Celje, 
Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in 
medije, izdano leta 2011. m‑388

Javšnik Janko, Špengova 37, Ruše, spri-
čevalo o zaključnem izpitu ŠAKC Maribor, 
smer avtomehanik, izdano leta 1982. m‑352

Juhart Zdravko, Keber 11A, Oplotnica, 
spričevalo 2. letnika SKSMŠ v Mariboru, 
izdano leta 1995. m‑368

Jurij Jure, Morje 23H, Fram, spričevalo 
– zaključno Strojne šole Ptuj, smer klepar, 
krovec, izdano leta 2008. m‑382
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Kajzer Valentin, Strossmayerjeva 15, 
Maribor, spričevala 1., 2., 3. in 4. razreda 
Osnovne šole Sveta Ana, izdana leta 1984, 
1985, 1986, 1987. m‑328

Kajzer Valentin, Strossmayerjeva 15, 
Maribor, spričevala 4., 5., 6., 7. in 8. razre-
da Osnovne šole Veržej, izdana leta 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991. m‑329

Kajzer Valentin, Strossmayerjeva 15, 
Maribor, spričevali 1. in 2. letnika Srednje 
gradbene šole Maribor, smer gradbinec, iz-
dani leta 1992, 1993. m‑330

Kanc Dušan, Veliki Gaber 91a, Veliki Ga-
ber, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje 
šole za gostinstvo in turizem, izdana leta 
1990, 1991 in 1992, ter spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo 
in turizem, izdano leto 1992. gnh‑327789

Kastelic Anica, Hrvatinova ulica 15, Anka-
ran – Ankarano, maturitetno spričevalo SEPŠ 
Koper, izdano na priimek Katič. gnj‑327812

Kaučič Suzana, Principova ulica 11, Ma-
ribor, diplomo Srednje železniške šole Mari-
bor, izdana leta 1985. m‑359

Kimovec Nataša, Ljubljanska cesta 18, 
Ruše, spričevalo – zaključno Srednje pro-
metne šole Maribor, smer prometni tehnik, 
izdano leta 1993. m‑375

Koren Janez, Racenjak 12, Lovrenc na 
Pohorju, spričevalo – zaključno Avtome-
hanske šole v Mariboru, izdano leta 1983. 
m‑365

Kovačec Maja, Juršinci 45B, Juršinci, 
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem Maribor, smer gastronomski 
turist. tehnik, izdano leta 2011. m‑380

Ledinek Gorazd, Štrihovec 47, Šentilj v 
Slov. goricah, spričevalo 3. letnika SERŠ 
Maribor, izdano leta 1993. m‑377

Ledinek Gorazd, Štrihovec 47, Šentilj v 
Slov. goricah, spričevalo o zaključnem izpi-
tu SERŠ Maribor, izdano leta 1993. m‑373

Lekić Zorica, Vinarska 7, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika in zaključni izpit Srednje 
tekstilne šole, smer frizer, Maribor, izdano 
leta 1993. m‑363

Lobnik Tina, Strma ulica 16, Hoče, spri-
čevalo 4. letnika II. gimnazije Maribor, izda-
no leta 2011. m‑336

Maksimović Aleksandra, Mestne njive 8, 
Novo mesto, spričevalo 1. letnika Ekonom-
ske šole Novo mesto, izdano leta 2012. 
gno‑327807

Marin Darinka, Ulica Staneta Severja 14, 
Maribor, spričevalo – zaključno Šolskega 
centra za blagovni promet Maribor, smer 
prodajalec oblačilne stroke, izdano leta 
1983. m‑332

Matjašič Jože, Nadbišec 29, Voličina, 
spričevalo Osnovne šole Lenart, izdano leta 
1983. m‑370

Megušar Tatjana, Na Kresu 7, Železniki, 
spričevali 3. in 4. letnika Srednje zdravstve-
ne šole Ljubljana, izdani leta 1998, 1999. 
gnw‑327799

Mulec Dejan, Kamenškova 30, Maribor, 
spričevalo – zaključno Srednje gradbene 
šole Maribor, smer tesar, izdano leta 2000. 
m‑345

Naumovski Nikola, Dunajska cesta 172, 
Ljubljana, indeks, št. 81673069, izdala Eko-
nomsko poslovna fakulteta Maribor. m‑335

Novoselnik Peter, Ljubljanska cesta 96, 
Rače, spričevalo 8. razreda Osnovne šole 
Rače, izdano leta 2011. m‑355

Padežnik Mojca, Trnovo 5, Laško, spri-
čevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Celje, smer gastronom, hotelir, 
izdano leta 2011. m‑347

Papež Zlatko, Šarhova ulica 13, Maribor, 
spričevalo 3. letnika Živilske šole Maribor, za 
poklic pek, izdano leta 2001. m‑384

Petauer Samira, Ribnik 18, Trbovlje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, iz-
dano na ime Alimanović. gnw‑327899

Petauer Samira, Ribnik 18, Trbovlje, spri-
čevalo 4. letnika Srednje trgovske šole, iz-
dano na ime Alimanović. gnv‑327900

Petković Kristina, Vaška pot 28, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Upravno admini-
strativne šole Ljubljana, izdano leta 2011. 
gnv‑327804

Plavec Martin, Meljski hrib 33, Maribor, 
spričevalo 2. letnika Tehničnega šolskega 
centra Maribor, smer inštalater, izdano leta 
2009. m‑349

Plemenitaš Danijel, Starše 38, Starše, 
spričevalo – zaključno 5. letnika SKSMŠ 
Maribor, smer strojni tehnik, izdano leta 
2000. m‑333

Plestenjak Jan, Zadobrovška cesta 14, 
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednja 
šola za elektrotehniko in računalništvo Lju-
bljana, izdano leta 2005. gnv‑327925

Podletnik Marinka, Cesta v Rošpoh 13, 
Kamnica, diplomo Srednje ekonomske šole 
v Mariboru, izdana leta 1985. m‑361

Pogorevc Diana, Gozdarska cesta 68, 
Mislinja, spričevalo 3. letnika Šolskega cen-
tra Slovenj Gradec, Gimnazije, št. 1017, iz-
dano leta 2011. gnw‑327774

Poje Zvone Jaka, Vodiška cesta 64, 
Vodice, spričevalo 1. letnika Srednje šole 
tehniških strok Šiška, izdano leta 2011. 
gny‑327797

Prinčič Danijela, Marija Kogoja 40, Nova 
Gorica, indeks, izdala Srednja družboslovna 
in ekonomska šola Nova Gorica (1. letnik). 
gnq‑327830

Rajer Boštjan, Trebež 11A, Artiče, spriče-
valo o zaključnem izpitu (3. letnik) Šolskega 
centra Novo mesto, št. II./S - IV./940, izdano 
leta 1997. gnn‑327908

Rojs Sašo, Kraljrci 14B, Sveti Jurij ob 
Ščavnici, potrdilo o zaključnem izpitu 
SKSMŠ, za poklic avtomehanik, izdano leta 
2002. m‑383

Skok Marko, Borštnikova 53, Maribor, 
spričevalo 2. letnika SERŠ Maribor, smer 
tehnik računalništva, izdano leta 2011. 
m‑360

Smodiš Rok, Lendavska 37b, Murska 
Sobota, zaključno spričevalo OŠ III. Murska 
Sobota, izdano leta 2007. gnt‑327902

Sovinc Dini, Brdo 14A, Slovenske Konji-
ce, indeks, št. 22070210, izdala Fakulteta 
za šport, leto izdaje 2008. gni‑327913

Staraj Luka, Župančičeva 4, Koper - Ca-
podistria, spričevala 1., 2. in 3. letnika Gim-
nazije Koper, izdana leta 2007, 2008, 2009. 
gnr‑327779

Svečak Kristian, Škapinova ulica 1, Ce-
lje, spričevalo 2. letnika SŠGT Celje, smer 
gastronom – hotelir, izdano leta 2011. m‑362

Šeruga Marko, Žolgarjeva 16, Maribor, 
spričevalo 1. letnika II. gimnazije v Mariboru, 
izdano leta 2008. m‑357

Šeruga Marko, Žolgarjeva 16, Maribor, 
spričevali 2. in 3. letnika III. gimnazije v Ma-
riboru, izdani leta 2009, 2010. m‑356

Šrimpf Maja, Luznarjeva ulica 16, Kranj, 
spričevalo – zaključno 4. letnika Srednje 
ekonomske in družboslovne šole Koper, št. 
47, izdano leta 2000. gnq‑327930

Tavzelj Žiga, Majcenova cesta 5, Trbo-
vlje, indeks, št. 12100151084, izdala Viš-
ja strokovna šola Novo mesto, leto izdaje 
2009. gnd‑327793

Trpin Nejc, Aškerčeva 122, Maribor, spri-
čevalo 8. razreda Osnovne šole Franc Roz-
man Stane, izdano leta 2011. m‑366

Vajda Leopold, Pesnica 21, Zgornja Kun-
gota, spričevalo – zaključno Srednje strojne 
in metalurške šole v Mariboru, smer strugar, 
izdano leta 1986. m‑397

Zagoranski Mitja, Jurčičeva 20, Bene-
dikt, spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano leta 
1999. m‑351

Zarnec Benjamin, Jurovska cesta 28, Le-
nart v Slov. goricah, spričevalo – zaključno 
Srednje lesarske šole Maribor, smer mizar, 
izdano leta 2004. m‑371

Drugo preklicujejo

Anton Kek s.p., Pluska 4, Trebnje, vo-
znikovo kartico, za Predraga Matović, št. 
1070500030332000, izdajatelj Cetis d.d. 
gnc‑327794

Avtoprevozništvo Jože Moličnik s.p., Kr-
nica 16, Luče, licenco, št. 006959, za vozilo 
mercedez benz actros, registrska številka 
CEM1-48C. gnz‑327921

Banfić Aleš, Belokranjska 10, Maribor, 
študentsko izkaznico, št. E1042432, izdala 
FERI. m‑393

Bradić Nadja, Zelena ulica 3, Slovenska 
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 30801180, 
izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Ma-
riboru. m‑394

Branko Urdih s.p., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, dovolilnico, 
št. 1515, za državo Hrvaško, oznaka države 
HR. gnp‑327781

Brečko Stanislav, Naselje heroja Ma-
roka 7, Sevnica, študentsko izkaznico, št. 
11100460, izdala Zdravstvena fakulteta, 
Univerza v Ljubljani. gny‑327922

Cvjetinović Stevan, Gornja Pilica, Zvor-
nik, Bosna in Hercegovina, spričevalo po-
klicnega voznika, izdano leta 1983, izdala 
Avtošola Ježica. gnw‑327924

Dragojević Željko, Leskovškova ce-
sta 12, Ljubljana, digitalno tahografsko kar-
tico, št. 1070500013934003. gnx‑327827

Eta, živilska industrija d.d., Kajuhova 
pot 4, Kamnik, štampiljko z logotipom in 
imenom firme Eta, živilska industrija d.d., 
Kamnik, Kajuhova pot 4 – 1 žig z omenjeno 
vsebino ima št. 2, vel. cca. 3,5 cmX1,2 cm 
in 4 žigi z omenjeno vsebino in št. 7, 9, 18, 
19, velikost cca. 5 cmX2,5 cm. gno‑327782

Finidea d.o.o., Onger 15, Trzin, štam-
piljko pravokotne oblike, z nazivom Finidea 
d.o.o. (FIN zatemnjeno, IDEA svetlo), brez 
logotipa, brez številčenja (preklic narejen 
zaradi odtujitve žiga ob vlomu v avtomobil. 
Žig preklican od 28. 6. 2012). gng‑327919

Gajser Matjaž, Stogovci 43, Ptujska 
Gora, potrdilo o varstvu pri delu s traktor-
jem. gns‑327903

Gorec Manuel, Ob mahovniški cesti 41, 
Kočevje, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500014755000. gnr‑327904

Hrženjak Marjan, Skopska 2, Ljublja-
na, izkaznico vojnega veterana, št. 10695. 
gnx‑327798

Ilijevec Bojan, Ferkova 15, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 30801399, izdala 
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru. 
m‑381

Intercomerce - SL, d.o.o., Podutiška 94, 
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, 
z vsebino INTERCOMERCE - SL d.o.o. 
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LJUBLJANA, Podutiška 94, in številko 1. 
gnd‑327918

Janžekovič Daniel, Bukovci 129, Mar-
kovci, potrdilo o opravljenem izpitu za vili-
čarja, izdano leta 1982. m‑379

Jurič Vladimir s.p., Zgornja Bistri-
ca 70, Slovenska Bistrica, licenco, št. 
006352/003, z registrsko oznako MB CO-
471. gnn‑327808

Kasić Marko, Žebnik 21, Radeče, štu-
dentsko izkaznico, št. 63040065, izdala Fa-
kulteta za računalništvo in informatiko Lju-
bljana. gno‑327907

Klar Nuša, Ljubljanska cesta 17, Kamnik, 
študentsko izkaznico, št. 11010356, izdala 
Zdravstvena fakulteta. gne‑327792

Kožar Sabina, Repče 33, Trebnje, štu-
dentsko izkaznico, št. 11070146, izdala 
Zdravstvena fakulteta. gnr‑327879

Kukec Samo, Senična 6, Križe, študent-
sko izkaznico, št. 20202181, izdala Pravna 
fakulteta. gnm‑327909

Kunej Špela, Lepodvorska ulica 2, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 20060173, 
izdala Pravna fakulteta. gnj‑327787

Kvar Maja, Gibina 10, Vitomarci, potrdilo 
o strokovnem izpitu – tehnik zdravstvene 
nege, št. 01/3-53/55-12. m‑389

Linhart Janja, Igriška ulica 14, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19998882, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
gnx‑327773

Lončarič Jernej, Maistrova ulica 32, Ma-
ribor, študentsko izkaznico, št. 31100079, 
izdala Fakulteta za farmacijo. gny‑327801

Maček Simona, Pernica 8B, Pernica, 
potrdilo o strokovni usposobljenosti za trg. 
poslovodjo, izdano leta 2001. m‑376

Makovec Blaž, Žapuže 8, Ajdovščina, 
študentsko izkaznico, št. 21100524, izdala 
Fakulteta za družbene vede. gnp‑327906

Miklavčič Manca, Topniška ulica 45, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 20201627, 
izdala Pravna fakulteta. gnb‑327895

Mirt Darko, Jenkova 60, Maribor, izpit 
za viličarja, št. 1852, izdajatelj Andragoški 
zavod Maribor. m‑331

Pavšič Gerenčer Dragica, Cankarjeva 
ulica 13, Nova Gorica, potrdilo o opravlje-
nem strokovnem izpitu, veljavno od 15. 6. 
2011 dalje, izdajateljica Socialna zbornica 
Slovenije, Ljubljana, št. 993-40146/11, leto 
izdaje 2011. gnz‑327896

Podrekar Špela, Triglavska ce-
sta 52, Mojstrana, študentsko izkaznico, 
št. 41040058, izdala Medicinska fakulteta. 
gnb‑327795

Potočnik Aleksander, Obrat 2A, Bene-
dikt, informacijsko potrdilo oziroma tečaj za 
viličarja, št. 1183, izdano 13. 4. 2007. m‑364

Prah Anja, Prijateljeva ulica 43, Škofljica, 
študentsko izkaznico, št. 20060281, izdala 
Pravna fakulteta. gnl‑327810

Presad d.o.o., Pod Radovnico 3, Mirna, 
štampiljko pravokotne oblike, z logotipom 
PRESAD®, nazivom in naslovom podjetja. 
Žig je oštevilčen s številko 1 (preklic je na-
rejen zaradi odtujitve žiga ob vlomu v avto-
mobil direktorja družbe. Preklican je od 28. 
6. 2012). gnu‑327926

Prestor Domen, Rakovnik 20, Medvode, 
študentsko izkaznico, št. 63100408, izdala 
Fakulteta za računalništvo in informatika. 
gnk‑327911

Remžgar Sara, Ulica XXX. divizije 13A, 
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 
18060190, izdala Filozofska fakulteta v Lju-
bljani. gnp‑327831

Ribiška družina Kranj, Jezerska cesta 
62B, Kranj, preklic vseh svojih okroglih ura-
dnih žigov, razen tistih, ki jih ima v rokah ali 
pod nadzorom zakoniti predsednik RD Kranj 
Boštjan Lah. Ob robu žiga je napis »Ribiška 
družina Kranj, spodaj v žigu je napis »Kranj, 
v sredini žiga je znak Ribiške zveze Sloveni-
je s simbolom Triglava, ribe in kratice RZS. 
gno‑327811

Rojec Zdenko, Cesta na Mele 7, Log 
pri Brezovici, študentsko izkaznico, št. 
19849546, izdala Ekonomska fakulteta, Uni-
verza v Ljubljani. gny‑327897

Rozman Kristina, Slavka Gruma 54, 
Novo mesto – Krka, študentsko izkaznico, 
št. 01007021, izdala Pedagoška fakulteta. 
gnn‑327783

Selan Alisa, Savlje 74A, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 01011150, izdala Pe-
dagoška fakulteta. gnz‑327796

Simpl d.o.o., Drofenikova ulica 16, 
Šentjur, licenco, št. GE004212/02572/002, 
za tovorno vozilo mercedes benz actros 
1846LS, registrska številka CE DZ-199. 
gnu‑327901

Stanjko Henrik, Kidričeva 42, Koper - 
Capodistria, potrdilo o uspešno opravlje-
nem preizkusu strokovne usposobljenosti 

za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 615882, izdalo Ministrstvo za promet, 
leta 2001. gnn‑327912

Šabec Jolanda, Landol 34A, Postojna, 
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, 
izdajatelj Republiški komite za vzgojo in iz-
obraževanje Socialistične republike Jugo-
slavije, št. 132-413/82-794, izdano 22. 12. 
1982. gnp‑327806

Šifar Gregor, Hafnarjevo nase-
lje 45, Škofja Loka, študentsko izkaznico, 
št. 31230163, izdala Fakulteta za farmacijo. 
gnl‑327910

Šinkovec Stanko, Savska cesta 51A, 
Domžale, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500003823001. gnr‑327829

Štucin Neža, Partizanska cesta 95, Žiri, 
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstve-
na šola Ljubljana. gns‑327778

Todosovski Dionea, Prušnikova ulica 6, 
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 23620, 
izdala Fakulteta za upravo, izdana na prii-
mek Vodeb. gnf‑327920

Turk Sara, Ulica Slavka Gruma 106, 
Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 
21080588, izdala Fakulteta za družbene 
vede v Ljubljani. gnm‑327809

Vezenšek Boris, Vodovodna cesta 1, 
Zreče, študentsko izkaznico, št. E1042982, 
izdala FERI Maribor. m‑343

Volf Matic, Murnova ulica 18, Ljubečna, 
študentsko izkaznico, št. 19525464, izdala 
Ekonomska fakulteta. gnx‑327923

Vuk Kristijan, Miklošičeva ulica 1C, 
Domžale, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500032435000. gns‑327828
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