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Javni razpisi

Št. 5440-23/2012/9 Ob-3780/12

Sprememba
V Javnem razpisu za izbor operacij za 

sofinanciranje projekta »Znanje za prihod
nost«, ki ga delno financira Evropska unija, 
in sicer iz Evropskega socialnega sklada in 
se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007 do 

2013, razvojne prioritete Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja, prednostne 
usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinko-
vitosti sistemov izobraževanja in usposa-
bljanja«, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 55, z dne 20. 7. 2012, se spremeni:

– 4. točka javnega razpisa, in sicer me-
rilo pod zap. št. 12, tako, da se merilo sedaj 
glasi:

12. Opredelitev ciljnih skupin glede na indeks razvojne ogroženosti (4. člen Sklepa o 
razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013)

– Tri srednje šole iz regij z indeksom nad 101,7. 5

– Več kot tri srednje šole z indeksom razvoja nad 101,7. 10

– 20. točka javnega razpisa se spremeni 
tako, da se sedaj glasi:

“20. Način in rok za predložitev vlog za 
dodelitev sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev 
je 31. 8. 2012, do 13. ure. Vloge z zahteva-
no vsebino morajo v zapečateni ovojnici, 
opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne 
odpiraj – Prijava na javni razpis »Znanje za 
prihodnost«, ki je del razpisne dokumenta-
cije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, Masa-
rykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vlo-
ge, ki bodo, v zgoraj določenem roku, ne 
glede na način dostave, prispele v vložišče 
ministrstva.

Neustrezno označene in nepravočasno 
prispele vloge se ne bodo obravnavale in 
bodo vrnjene prijavitelju.”

– 21. točka javnega razpisa se spremeni 
tako, da se sedaj glasi:

“21. Datum odpiranja vlog za dodelitev 
sredstev ter postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa za izbor 
operacij (v nadaljevanju besedila: komisija), 
ki jo imenuje minister za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport.

Odpiranje prispelih vlog bo dne 3. 9. 2012, 
ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 
16, Ljubljana (sejna soba P23/24) in bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od dneva od-
piranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste 
prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. 

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, 
bodo s sklepom zavržene.”

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport

Št. 6130-7/2012/3 Ob-3758/12
Na podlagi 81. člena Zakona o organi-

zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 118/06 – 
ZUOPPA, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF) in v skladu 
z Zakonom o državni upravi (Uradni list RS, 
št. 113/05 – UPB4, 126/07 – ZUPE, 48/09, 
8/10 – ZUPG, 812 – ZVRSF, 21/12), Zako-
nom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4 in 110/11 – ZDIU12), Zakonom o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 
4/11, 22/12 – ZUKNC in 37/12), Proraču-
nom Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni 
list RS, št. 96/10 in 37/12) in Pravilnikom o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, 50/07, 61/08 in 
99/09 – ZIPRS1011) minister za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje otroške, mladinske 

in strokovne periodike v Republiki 
Sloveniji v letu 2012

1. Neposredni uporabnik proračunskih 
sredstev: Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport Republike Slovenije, 
Masarykova 16, 1000 Ljubljana (ministr-
stvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
A. otroških in mladinskih periodičnih pu-

blikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in 
izobraževanja, in

B. strokovnih periodičnih publikacij, ki so 
pomembne za razvoj vzgoje in izobraže-
vanja,

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pre-
dlagatelji vlog:

3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo izda-
jatelji periodičnih publikacij (v nadaljnjem be-
sedilu: revij), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da je revija vpisana v razvid medi-
jev skladno z 12. členom Zakona o medijih 
(Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 
– ZPOmK1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – Odl. 
US in 87/11 – ZAvMS),

– da revija izhaja v nakladi najmanj 400 
izvodov na številko,

– da letno izidejo vsaj 3 številke,
– da je uredniški program revije skladen 

s cilji vzgoje in izobraževanja, opredeljenimi 
v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja,

– da pomoč, ki jo je izdajatelj prejel v 
preteklih treh letih kot de minimis pomoč, ne 
presega 200.000 evrov ne glede na inštru-
ment ali namen pomoči,

– da revija izhaja v Republiki Sloveniji in 
v slovenskem jeziku (v primeru znanstvenih 
člankov mora biti v slovenskem jeziku vsaj 
polovica obsega vsake številke revije),

– da revija do dneva objave razpisa izha-
ja najmanj eno neprekinjeno leto,

– da revija izhaja v tiskani obliki,
– da ima revija zagotovljen stalni prihodek 

od naročnine, članarine ali prodaje revije,
– da revija objavlja kontinuirane rubrike in
– da ima založnik poravnane vse po-

godbene obveznosti do ministrstva iz pred-
hodnih razpisov za sofinanciranje otroške, 
mladinske in strokovne periodike v Republiki 
Sloveniji.

3.2. Dodaten pogoj za otroško in mla-
dinsko periodiko: v posamezni številki re-
vije oglasni prostor ne sme presegati 10 
odstotkov celotnega obsega številke (ogla-
ševalske vsebine določa 46. člen Zakona 
o medijih).

Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali zgo-
raj navedenih pogojev, se bo vloga s skle-
pom zavrgla.

4. Merila za izbor prejemnikov sofinan-
ciranja

Merila in postopek za izbor revij so na-
slednja:

4.1. za otroško in mladinsko periodiko:
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4.1.1. uporabnost revije v vzgojno izobraževalni praksi (v vrtcu, pri in ob pouku) 20 točk

4.1.2. vsebinska pestrost revije pri razvijanju različnih znanj, veščin in spretnosti otrok in mladostnikov 10 točk

4.1.3. ustreznost revije razvojni stopnji otrok in mladostnikom, ki jim je namenjena 10 točk

4.1.4. vsebinska kakovost revije (razvidnost strokovnega izbora prispevkov) 20 točk

4.1.5. estetska kakovost revije – z izborom ilustracij in drugega slikovnega gradiva skrbi za razvijanje in bogatenje likovne 
in estetske občutljivosti mladih (razvidnost strokovnega izbora prispevkov) 10 točk 

4.1.6. razširjenost revije (prodana naklada in delež pokritosti ciljne skupine bralcev) 10 točk

4.1.7. odmevnost projektov revije (javne razprave, natečaji, spletna stran)  5 točk

(skupaj največ 85 točk)
4.2. za strokovno periodiko:

4.2.1. aplikativnost revije za vsakdanjo vzgojnoizobraževalno prakso 20 točk

4.2.2. revija vsebinsko zagotavlja pluralnost vednosti (različne znanstvene paradigme, smeri in teoretični tokovi) 20 točk

4.2.3. skladnost vsebin s cilji vzgoje in izobraževanja 10 točk 

4.2.4. raven recenzentskih meril za objavo prispevkov 10 točk

4.2.5. prepoznavnost in reference (citiranost) revije v slovenskem vzgojnoizobraževalnem prostoru 10 točk 

4.2.6. razširjenost revije (prodana naklada in delež pokritosti ciljne skupine bralcev) 10 točk

4.2.7. odmevnost projektov revije (javne razprave, natečaji, spletna stran)  5 točk

(skupaj največ 85 točk)

Po opravljeni oceni ekspertna skupina 
izloči tiste mladinske oziroma strokovne re-
vije, ki so po merilih iz 4. točke dosegle 
skupaj manj kot 51 točk, in tiste revije, ki pri 
kateremkoli posameznem merilu iz 4. točke 
niso dosegle nobene točke.

Višina odobrenih sredstev za posame-
zno vlogo je odvisna od skupne višine pre-
jetih točk tistih predlagateljev vlog, ki so 
dosegli vsaj 51 točk.

Korigiranje točk poteka po opisni vre-
dnostni lestvici (kategorije) in na način, ki je 
naveden v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa 

znaša 100.000 evrov:
– okvirno 75.000 evrov za sofinanciranje 

strokovnih periodičnih publikacij in
– okvirno 25.000 evrov za sofinanciranje 

otroških in mladinskih periodičnih publikacij.
Sredstva so v proračunu za leto 2012 za-

gotovljena na proračunski postavki 709710 
– strokovna literatura.

6. Rok, do katerega morajo biti porablje-
na dodeljena sredstva: otroške, mladinske 
in strokovne revije, ki bodo sofinancirane 
po tem razpisu, morajo biti izdane do 31. 12. 
2012, zahtevki za izplačilo subvencije pa 
posredovani do 15. 10. 2012.

7. Vloga za razpis
Vloga za razpis mora vsebovati:
7.1. pravilno in v celoti izpolnjen ter pod-

pisan prijavni obrazec MIZKŠ SOMP/2012;
7.2. obvezne priloge I.:
1. potrjen uredniški program za leto 

2012, z zapisnikom seje uredniškega odbo-
ra, na kateri je bil program sprejet;

2. predračun tiskarne, ki mora vsebovati 
vse tehnične podatke, ki vplivajo na ceno 
revije; iz predračuna mora biti razvidna cena 
tiska na izvod revije;

3. opis recenzentskih meril za objavo 
prispevkov v reviji (velja samo za strokovne 
revije);

7.3. obvezne priloge II. (velja le za revi-
je, ki v letu 2011 niso prejemale subvencije 
MIZKŠ):

1. po en izvod zadnjih dveh številk, izda-
nih v letu 2011,

2. dokazilo o vpisu v razvid medijev (del 
prijavnega obrazca) in

3. recenzija o ustreznosti revije glede na 
področje, ki ga revija pokriva, oddana na 
obrazcu za recenzente, ki je del prijavnega 
obrazca. Recenzent mora biti strokovnjak 
z znanstvenim nazivom s področja, ki ga 
pokriva revija, in ne sme biti član uredništva 
ne uredniškega odbora revije.

Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen 
prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije 
in zgoraj navedene obvezne priloge.

Komisija bo v roku 8 dni od dneva od-
piranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste 
prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, 
bodo s sklepom zavržene.

8. Rok, do katerega morajo biti predlože-
ne vloge za dodelitev sredstev, način predlo-
žitve vlog ter opremljenost vlog

8.1. Rok za predložitev vlog in način pre-
dložitve ne glede na način dostave:

Vloge morajo v zapečateni ovojnici na 
glede na način dostave prispeti v vložišče 
ministrstva (na naslov Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport Republike 
Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana) 
do petka, 17. avgusta 2012, do 14. ure (velja 
tudi priporočena pošiljka s poštnim žigom do 
vključno 17. 8. 2012).

8.2. Opremljenost vloge – obvezne ozna-
ke na ovojnici:

– vidna označba: "Ne odpiraj – vloga 
na javni razpis za subvencioniranje otro-
ške, mladinske in strokovne periodike v letu 
2012: sklic na 61307/2012",

– naslov ministrstva in
– naslov vlagatelja.
8.3. V vsaki poslani pošiljki je lahko le 

po ena vloga.
8.4. Nepravilno označene ali nepravilno 

izpolnjene vloge ter vloge, ki niso oddane v 
roku, se ne bodo obravnavale in bodo vrnje-
ne predlagatelju.

9. Odpiranje vlog: postopek javnega raz-
pisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis, 
vodi strokovna komisija za izvedbo javnega 
razpisa. Odpiranje vlog za dodelitev sred-
stev bo potekalo 20. 8. 2012. Glede na pri-
čakovano veliko število vlog odpiranje vlog 
ne bo javno.

10. Rok, v katerem bodo predlagatelji 
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa

Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni v roku 45 dni od dneva 
odpiranja vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo po-
goje in merila iz javnega razpisa in jim raz-
pisana sredstva neupravičeno niso bila do-
deljena, lahko vložijo pisno pritožbo v roku 
8 dni od prejema sklepa na naslov: Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 
s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje 
otroške, mladinske in strokovne periodike v 
Republiki Sloveniji v letu 2012«.

Pritožnik mora natančno opredeliti razlo-
ge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pred-
met pritožbe ne morejo biti postavljena meri-
la za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne 
zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 
15 dni s sklepom.
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11. Razpisna dokumentacija in informa-
cije o razpisni dokumentaciji

11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
– podatke o razpisu,
– postopek in merila za izbor revij,
– opis vloge na razpis,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka za izplačilo,
– vzorec vmesnega/končnega poročila in
– prijavni obrazec MIZKŠ SOMP/2012.
11.2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lah-

ko zainteresirani dvignejo razpisno doku-
mentacijo: razpisna dokumentacija je do-
segljiva na spletnem naslovu ministrstva, 
www.mizks.gov.si. Razpisno dokumentacijo 
lahko zainteresirani dvignejo tudi osebno, 
v vložišču Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljubljana, vsak delovni dan, med 9. in 
13. uro.

11.3. Dodatne informacije: vse dodatne 
informacije lahko zainteresirani dobijo pri 
Tonetu Vrhovniku Straki, na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Masarykova 16, Ljubljana, osebno ali po 
tel. 01/4005720, vsak delavnik, od 9. do 
13. ure.

12. Prepoved dvojnega financiranja: za 
stroške, ki so predmet sofinanciranja, upra-
vičenec ne sme prejeti sredstev iz drugih 
virov financiranja (prepoved dvojnega finan-
ciranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je 
upravičenec prejel sredstva za isto opravlje-
no delo tudi iz drugih virov financiranja ali 
pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba 
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo 
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno 
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od 
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 133/2012 Ob-3740/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Uradni list RS, št. 32/93 z vse-
mi sprem.), Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLSUPB2 z 
vsemi sprem.), Zakona o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10), Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 29/11 – ZP1UPB8), 
Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2 z vsemi 
sprem.), Zakona o javnozasebnem partner-
stvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o 
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06 z 
vsemi sprem.) Odloka o gospodarskih jav-
nih službah Občine Radenci (Uradne ob-
jave slovenskih občin, št. 35/2011), Odloka 
o občinskih cestah (Uradne objave Občine 
Radenci 2/1999), Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskih cestah (Ura-
dne objave slovenskih občin, št. 17/2011), 
Odloka o ureditvi zimske službe v Občini 
Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 32/2007), Odloka o kategorizaciji občin-
skih javnih cest v Občini Radenci (Uradne 
objave, 10. 6. 2009), Odloka o koncesiji 
za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe vzdrževanje občinskih javnih cest na 
območju Občine Radenci (Lex localis 1. 6. 
2012, št. 18/2012), Sklepa o prenosu izva-
janja vzdrževanja makadamskih javnih poti 
na Krajevno skupnost Radenci in Krajevno 
skupnost Kapela (št. 3714/2012), Statuta 
Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 2/2011) ter skladno z ostalimi ve-
ljavnimi predpisi, ki urejajo področje gospo-
darske javne službe, ki je predmet javnega 
razpisa, objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 

lokalne gospodarske javne službe 
Vzdrževanje občinskih javnih cest  

na območju Občine Radenci
Naročnik: Občina Radenci, Radgonska 

cesta 9, 9252 Radenci.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesi-

je za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe Vzdrževanje občinskih javnih cest na 
območju Občine Radenci.

2. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 
petnajst let po sklenitvi koncesijske pogodbe.

3. Dostopnost razpisne dokumentacije: 
razpisna dokumentacija je dostopna na sple-
tni strani Občine Radenci, www.radenci.si.

4. Način, kraj in čas oddaje vloge
Ponudniki morajo oddati svoje prijave v 

zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na na-
slovni strani opremljene z naslovom naroč-
nika/koncedenta: Občina Radenci, Radgon-
ska cesta 9, 9252 Radenci.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: 
»Ne odpiraj – Prijava – Koncesija za vzdrže-
vanje občinskih javnih cest«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv 
in naslov ponudnika. Naročnik/koncedent bo 
upošteval vse prijave, ki bodo prispele na 
naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 
9, 9252 Radenci, najpozneje do 5. 9. 2012, 
do 10. ure.

5. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih 

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

5.1 Pogoji za pravilnost prijave
Prijava se bo štela za popolno, če bo 

pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala 
vse v tej razpisni dokumentaciji zahtevane 
obrazce, izjave in dokumente. Za pravoča-
snost, sprejemljivost, primernost in pravil-
nost ponudbe ter s tem popolnost ponudbe 
bodo za tolmačenje terminov uporabljene 
določbe ZJN2. Prijava mora biti zložena v 
mapi in zvezana z vrvico.

Ponudniki morajo pri pripravi prijave in 
izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila 
iz razpisne dokumentacije.

6. Spremembe in dopolnitve razpisne 
dokumentacije

Ponudnik lahko do zaključka roka za od-
dajo prijav prijavo umakne/spremeni/dopol-
ni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji 
način: »Ne odpiraj – prijava – Koncesija za 
vzdrževanje občinskih javnih cest – z ozna-
ko Umik/sprememba/dopolnitev«, glede na 
to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo 
že oddane prijave. V spremembi/dopolnitvi 
za že oddano prijavo mora biti jasno nave-
deno kateri del prijave se spreminja/dopol-
njuje in kateri del prijave ostaja nespreme-
njen in v veljavi.

Prijave ni mogoče umakniti/spremiti/dopol-
niti po poteku roka za oddajo prijav. V primeru, 
da ponudnik umakne svojo prijavo po poteku 
roka za oddajo prijav, bo naročnik unovčil ban-
čno garancijo za resnost ponudbe.

7. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Merilo za izbor je ekonomsko najugo-

dnejša prijava ob izpolnjevanju vseh zah-
tevanih razpisnih pogojev. Izbran bo ponu-
dnik, ki bo prejel največje število točk po 
spodaj navedenem vrednotenju:

Naročnik bo za oceno ponudb uporabil 
naslednja merila:

1. cena 70 = največ 70 točk,
2. sposobnost odprave napake v pri-

merih interventnega izvajanja javne službe 
9 % = največ 9 točk,

3. finančna in poslovna sposobnost 
(stanje) ponudnika 8 % = največ 8 točk,

4. reference ponudnika 7 % = največ 
7 točk,

5. druge ponujene ugodnosti, ki pome-
nijo ekonomsko korist za koncedenta (fiks
nost cen) 3 % = največ 3 točke,

6. druge ponujene ugodnosti, ki po-
menijo socialno korist za koncedenta 2 % = 
največ 2 točki,

7. ustreznost in lokacija poslovnih pro-
storov 1 % = največ 1 točka.

8. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Javno odpiranje prijav bo 5. 9. 2012, 

ob 11. uri, na naslovu naročnika/konceden-
ta: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 
9252 Radenci.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo 
izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim 
s strani zakonitega zastopnika ponudnika. 
Pooblastilo ni potrebno, če se javnega odpi-
ranja prijav udeleži zakoniti zastopnik sam, 
ki pa se bo moral izkazati z osebnim doku-
mentom.

Nepravočasne prijave ali nepravilno 
opremljene prijave bodo ponudnikom vrnje-
ne neodprte.

Občina Radenci

Št. 671-68/2012-1 Ob-3759/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 
10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 110/02 in 15/03), 3. in 72. člena 
Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 115/08, 82/11) in Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 
– UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljeva-
nju: MOL)

2. javni razpis
za zbiranje predlogov za dodelitev 

uporabe prostora programov Letnega 
programa športa v MOL za leto 2012
1. Pomen izrazov – povzeti po Pravilniku 

o pogojih, merilih in postopku za sofinan-
ciranje izvajalcev letnega programa športa 
v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 115/08).

Izvajalec letnega programa športa v 
MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je 
lahko vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. 
Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca 
letnega programa športa v MOL na podlagi 
tega razpisa odobri:

– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa 

športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe 
izvedbe enega ali več programov povežejo 
z namenom učinkovitega izvajanja progra-
ma in poslovodenja. Člani konzorcija izmed 
sebe določijo nosilca konzorcija. Vsi člani 
konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pri-
dobitev statusa izvajalca letnega programa 
športa v MOL.

Športna panoga je tista panoga, ki je 
opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za 
registriranje in kategoriziranje športnikov v 
Republiki Sloveniji in ima nacionalno pano-
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žno športno zvezo z uradnim tekmovalnim 
sistemom, v katerem lahko športniki oziro-
ma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme 
mednarodnih športnih zvez.

Prednostna športna panoga je: alpsko 
smučanje, atletika, gimnastika (športna in 
ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, 
kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogo-
met, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, 
smučarski skoki, smučarski teki, tenis in 
vaterpolo.

Skupine športnih panog so štiri, v katerih 
so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:

– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo pro-
grame v individualnih športih, v katerih špor-
tniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih siste-
mih nacionalne panožne športne zveze za 
naslov državnega prvaka;

– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo pro-
grame v kolektivnih športih, v katerih špor-
tniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih siste-
mih nacionalne panožne športne zveze za 
naslov ekipnega državnega prvaka;

– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo raz-
lične športnorekreativne programe;

– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega 

pokrite in nepokrite športne površine v upra-
vljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana. V 
mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite 
in nepokrite športne površine v upravljanju 
vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko 
ne poteka redni program vzgoje oziroma 
izobraževanja.

Uporaba prostora v mreži javnih športnih 
objektov za izvajalce letnega programa športa 
pomeni, da lahko upravljavci športnih objektov 
izvajalcem zaračunavajo le stroške obratova-
nja športnega objekta in ne najemnine.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje pre-

dlogov dodelitev uporabe prostora športnim 
društvom v športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za dodelitev 
uporabe prostora programom Letnega pro-
grama športa v MOL za leto 2012.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji 
prejeli na podlagi predlogov za ta razpis v 
obliki brezplačne uporabe prostora, mora 
biti v celoti namenjena v dobro končnih 
uporabnikov in se bo morala odraziti v so-
razmerno nižji ceni programa za končnega 
uporabnika.

I. Dodelitev uporabe prostora, Obrazci 
1, 2, 3, 4, 5, 9

Dodelitev uporabe prostora v mreži jav-
nih športnih objektov za izvedbo programov 
se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen do-
micil na posameznih športnih objektih.

Proste kapacitete po posameznih vadbe-
nih enotah v mreži javnih športnih objektov 
in namen uporabe športnih objektov se za 
izvedbo letnega programa športa opredelita 
in objavita v razpisni dokumentaciji.

Za izvedbo interesnih programov špor-
tne vzgoje otrok in mladine pristojni organ v 
sodelovanju z upravljavci športnih objektov 
opredeli obseg uporabe prostora v mreži 
javnih športnih objektov.

Prednost pri uporabi prostora v mreži 
javnih športnih objektov imajo programi in-
teresne športne vzgoje otrok in mladine ter 
programi športne vzgoje otrok in mladih, 
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport.

Vadbena enota za dodeljevanje uporabe 
prostora je 45 minut.

Na podlagi števila točk, ki so jih programi 
izvajalcev dosegli v postopku vrednotenja 
na posameznem področju letnega progra-

ma športa, in vlog izvajalcev za uporabo 
športnih objektov, se na posameznih špor-
tnih objektih izdela prednostni vrstni red, na 
podlagi katerega se posameznim izvajalcem 
programov določi obseg uporabe športnih 
objektov izražen v urah.

Vlagatelji lahko v razpisni dokumentaci-
ji zaprosi za dodelitev uporabe športnega 
objekta v mreži MOL. V vlogi lahko navede 
želeno in nadomestno lokacijo. V postopku 
dodeljevanja uporabe prostora lahko komi-
sija v primeru zasedenosti želenega in na-
domestnega objekta dodeli katerikoli prost 
športni objekt, ki je v mreži javnih športnih 
objektov MOL.

Obseg uporabe športnih objektov se za 
Programe športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, 
v katere so vključeni registrirani športniki, 
določi glede na starostne kategorije, kot jih 
opredeljujejo pravila posameznih panog:

– mlajši dečki in deklice v obsegu do 
240 ur,

– starejši dečki in deklice v obsegu do 
320 ur,

– kadeti in kadetinje v obsegu do 400 ur,
– mladinci in mladinke v obsegu do 560 ur.
Obseg uporabe športnih objektov se 

za Programe kakovostnega in vrhunske-
ga športa, v katere so vključeni registrirani 
športniki, določi v starostni kategoriji:

– člani in članice v kakovostnem športu 
v obsegu do 320 ur,

– člani in članice v vrhunskem športu v 
obsegu do 800 ur.

Seznam objektov in okviren obseg ur:

OŠ DRAVLJE – 120 m2 480
OŠ KOSEZE – 461 m2 300
OŠ MIŠKA KRANJCA – 120 m2 880
OŠ SOSTRO – 178 m2 620
OŠ SOSTRO – 590 m2 700
OŠ TONETA ČUFARJA – 286 m2 520
OŠ VIČ – 165 m2 – TRŽAŠKA 800
ŠL HIPODROM STOŽICE – glav-
no jahališče 1500
ŠL HIPODROM STOŽICE – kasa-
ška steza 1500
ŠL HIPODROM STOŽICE – ma-
neža 1500
ŠL HIPODROM STOŽICE – po-
možno jahališče 1500
ŠL STANIČEVA/kegljišče 6 
stez/kegljanje 500

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
nem razpisu

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kan-
didirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje ka-
tegorije:

– športna društva in zveze športnih dru-
štev na podlagi Zakona o društvih (Uradni 
list RS, št. 61/06);

– zavodi, registrirani za opravljanje de-
javnosti v športu, na podlagi Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. 
št. US UI104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 
127/06 – ZJZP);

– ustanove, ki so ustanovljene za opra-
vljanje dejavnosti v športu in so splošno 
koristne in neprofitne, na podlagi Zakona o 
ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo);

– zasebniki, gospodarske družbe in dru-
ge organizacije, registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu;

– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje 
tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, 
višje strokovne šole in visokošolski zavodi.

Športna društva in njihova združenja ima-
jo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju 
letnega programa športa.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca in 
uporabe mreže javnih športnih objektov ima-
jo izvajalci, ki:

– imajo sedež oziroma stalno prebivališče 
v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo 
dejavnost pretežno za prebivalce MOL z dr-
žavljanstvom Republike Slovenije;

– so registrirani za izvajanje dejavnosti 
v športu;

– imajo zagotovljene kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za uresničevanje na razpis 
prijavljenih programov;

– imajo status športnega društva, katerih 
člani plačujejo članarino, in imajo urejeno 
zbirko članstva in zbirko udeležencev pro-
gramov;

– imajo status športnega društva in v 
kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo 
domače tekme na območju MOL, razen v 
primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov 
ne morejo;

– nimajo neporavnanih zapadlih obvezno-
sti oziroma tekočih sodnih sporov z državo, 
Mestno občino Ljubljana in njenimi poveza-
nimi osebami;

– delujejo najmanj dve leti;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene z 

razpisom.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, 

ki se mu:
– dodeli uporaba javnega športnega pro-

stora ali
– v postopku vrednotenja programov po 

merilih prejme vsaj 40 % točk.
Na razpis lahko s programi na posame-

znih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki 
so združeni v konzorcij znotraj posamezne 
športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na 
razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izja-
vo opredeliti vlogo vsakega posameznega 
člana konzorcija in način razdelitve uporabe 
prostora, s katerim kandidirajo. Konzorcij se 
v postopku vrednotenja obravnava kot vloga 
enega vlagatelja. Vsi člani konzorcija morajo 
izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izva-
jalca letnega programa športa v MOL.

4. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega oce-

njevanja, s pomočjo katerih strokovna ko-
misija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse 
pogoje za posamezno razpisno področje, so 
podrobneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji za vsako razpisno področje.

Merila (ne glede na področje) so vse-
binska. Ocenjuje se upravičenost programa, 
kakovost in realnost programa.

Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se 
med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne 
pogoje, izberejo izvajalci, način njihove upo-
rabe in pomen posameznih meril se nahajajo 
v razpisni dokumentaciji za vsako posame-
zno razpisno področje posebej.

5. Rok za predložitev vlog in način pre-
dložitve

Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključ-
no po pošti kot priporočeno pošiljko, na na-
slov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 
Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 
8. 8. 2012 (velja datum poštnega žiga).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena 
in oddana v elektronski sistem (e Razpis). 
Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o 
vlogi in samo ta izpis, podpisan in žigosan, 
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poslan po pošti skladno z besedilom te točke 
razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti 
priložena v eRazpis v skenirani obliki.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo 
v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s 
podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti, ne 
bo upoštevana.

Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor 
je mogoče jasni.

Za uvrstitev v postopek izbora za dode-
litev uporabe prostora mora vsaka vloga iz-
polnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot 
formalno popolna:

– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec 
MOL« v eRazpisu;

– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v 
eRazpisu;

– izjave oddane preko eRazpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge ske-

nirane in oddane preko eRazpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati 

natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je 

določen v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslane v 

zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obve-
zno uporabo »Obrazca ovojnica«.

Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam iz-
vajalcev z lokacijami izvajanja programov se 
objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo 
v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in 
drugimi javnostmi navajati, da program sofi-
nancira MOL.

6. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komi-

sija. Pričelo se bo 10. 8. 2012 in ne bo javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih 

vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nada-
ljuje naslednji dan.

Na odpiranju imenovana komisija ugo-
tavlja popolnost vlog glede na to, če so bili 
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V prime-
ru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog 
s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlaga-
telje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.

7. Odločanje v postopku razpisa in obve-
ščanje o izidu razpisa

Na podlagi odločitve/predloga razpisne 
komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrže-
nih vlogah na razpisanih področjih po poo-
blastilu župana s sklepom odločil podžupan 
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan 
MOL. Merila za izbor programov so določena 
s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku 
za sofinanciranje izvajalcev letnega progra-
ma športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 115/08) in pritožba glede izbora 
meril v okviru razpisa ni možna.

Pravilnost vloge se bo preverjala na pod-
lagi časa prispetja, pravilne opremljenosti 
ovojnice in popolnosti vloge.

Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in 
vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z 
»Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumenta-
cija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in 
bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način 

(razen glede formata ovojnice), ki je določen 
v 8. točki besedila tega razpisa;

– ki bodo predložene na drug način (npr. 
po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslo-
vljene ali dostavljene na drug naslov;

– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in dru-
gih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije za posamezno raz-
pisno področje oziroma te ne bodo oddane 
v eRazpis in ne bodo dopolnjene v roku za 
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali 

osnovnih in posebnih pogojev, določenih v 
besedilu razpisa in razpisne dokumentacije 
za posamezno razpisno področje,

– ki jih bo razpisna komisija na podlagi 
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o 
izidu razpisa v roku 120 dni.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija za vsako 
razpisno področje je od dneva te objave 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani MOL: http://www.ljubljana.
si/si/mol/mestnauprava/oddelki/sport/raz-
pisi/, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, 
elektronsko oddajo in natisnejo izpis s po-
datki o vlogi.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-

som bodo zainteresiranim dobili:
– pri skrbnikih društev po telefonu oziro-

ma po epošti;
– na tel. 08/2003900, v času uradnih ur.

Mestna občina Ljubljana

Št. 014-00001/2012-16 Ob-3763/12
Občina Moravske Toplice na podlagi prve-

ga odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 15/08 in 23/08) in 
7. člena Statuta Občine Moravske Toplice 
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02, 28/03), 
objavlja

javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije za 
izvajanje javne zdravstvene službe na 
področju zobozdravstvenega varstva 

odraslih na območju Občine Moravske 
Toplice

1. Naročnik (koncedent): Občina Mora-
vske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Mo-
ravske Toplice.

2. Predmet javnega razpisa je podelitev 
koncesije za opravljanje javne zdravstvene 
službe na področju zobozdravstvenega var-
stva odraslih na lokaciji Martjanci 35, 9221 
Martjanci.

3. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se bo pričela izvajati najkas-

neje v enem letu po podpisu pogodbe o 
koncesiji med koncesionarjem in konce-
dentom.

Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za 
določen čas 20 let z možnostjo podaljšanja.

4. Lokacija izvajanja dejavnosti: obrav-
navale se bodo le tiste vloge, iz katerih bo 
razviden namen vlagatelja, da bo dejavnost 
zobozdravstvenega varstva odraslih opra-
vljal v prostorih na naslovu: Martjanci 35, 
9221 Martjanci.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj:
5.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen 

Zakona o zdravstveni dejavnosti):
– da ima ustrezno izobrazbo za opravlja-

nje predvidene dejavnosti in je usposobljen 
za samostojno delo;

– da ni v delovnem razmerju oziroma bo 
z začetkom opravljanja javne zdravstvene 
službe na podlagi podeljene nadomestne 
koncesije iz tega javnega razpisa prekinil 
delovno razmerje;

– da mu ni s pravnomočno sodbo sodi-
šča prepovedano opravljanje zdravstvene 
službe oziroma poklica;

– da ima zagotovljene ustrezne prostore, 
opremo in kadre;

– da pridobi mnenje pristojne zbornice.
5.2. Dodatni pogoji:
– opravljanje dejavnosti v prostorih bi-

všega koncesionarja na naslovu: Martjanci 
35;

– prevzem vseh opredeljenih zavarova-
nih oseb bivšega koncesionarja, ki bodo to 
želele;

– parafiran osnutek koncesijske pogod-
be.

6. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog
Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo 

pri izbiri vlog za podelitev koncesije uporabil 
naslednje kriterije:

1. delovna doba: maksimalno število 
točk 4,

2. dodatne funkcionalna znanja: ma-
ksimalno število točk 4,

3. ordinacijski čas: maksimalno šte-
vilo točk 3,

4. Pričetek z delom: maksimalno šte-
vilo točk 3.

7. Rok za prijavo na razpis oziroma od-
dajo vloge

Vloge morajo prispeti na naslov ponu-
dnika najkasneje do 3. 9. 2012, do 12. ure. 
Vlagatelji morajo vlogo oddati izključno v 
pravilno opremljenih ovojnicah, na naslov: 
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice.

Vloge morajo biti oddane v zapečateni 
kuverti, z oznako: »Ne odpiraj – prijava na 
javni razpis: koncesija zobozdravstvo«.

Na hrbtni strani mora biti naslov vlaga-
telja.

Neveljavnih vlog (nepravilno opremlje-
nih in nepravočasno prispelih) komisija za 
odpiranje vlog ne bo obravnavala in bodo 
vrnjene vlagateljem.

8. Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije

Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno do-
kumentacijo vsak delavnik, od 7. do 14. ure, 
na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 
sprejemna pisarna. Razpisna dokumenta-
cija z obveznimi obrazci je na voljo tudi 
na spletni strani Občine Moravske Toplice: 
www.moravske-toplice.si.

Dodatne informacije dobijo pri tajnici ob-
čine Martini Vink Kranjec, elektronski naslov: 
martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si.

9. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 
30 dneh po sprejeti končni odločitvi.

Občina Moravske Toplice

Št. 3/2012 Ob-3739/12
Na podlagi 22. člena Pravilnika o uspo-

sabljanju in financiranju mladih raziskoval-
cev v raziskovalnih organizacijah (Uradni 
list RS, št. 39/07, 90/09) Inštitut Nove revije, 
zavod za humanistiko objavlja

javni razpis
za kandidata/-ko za mladega 

raziskovalca v letu 2012
1. Raziskovalno področje in mentor
Kandidat se lahko prijavi na naslednje 

raziskovalno področje pri izbranem men-
torju:

– priimek in ime mentorja: Dean Komel,
– šifra mentorja: 11259,
– šifra – raziskovalno področje: 6.10.00 

– Humanistične vede / Filozofija.
2. Pogoji za kandidiranje na javni razpis
Kandidat za mladega raziskovalca mora 

v skladu s 25. členom Pravilnika o usposab
ljanju in financiranju mladih raziskovalcev v 
raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, 
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št. 39/07 in 90/09) (glej http://www.arrs.gov.
si/sl/mr/akti/prav-mr-RO-nov09.asp) – v na-
daljevanju: Pravilnik – izpolnjevati naslednje 
pogoje:

Kandidat za mladega raziskovalca mora 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo 
ustrezne smeri, doseženo po študijskem 
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji 
pred 11. junijem 2004, in povprečno študij-
sko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) 
najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na 
podiplomski študij tretje stopnje, ali

– ima izobrazbo druge stopnje ustre-
zne smeri, doseženo po magistrskem štu-
dijskem programu, sprejetem v Republiki 
Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno 
študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodi-
plomskem študiju prve stopnje in podiplom-
skem študiju druge stopnje (brez diplome) 
najmanj 8,00, ali

– ima magisterij, dosežen po magistr-
skem študijskem programu, sprejetem v 
Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali

– glede na prvo, drugo in tretjo alinejo 
primerljivo izobrazbo, doseženo na univer-
zah v tujini in

– da ni minilo več kot 5 let od zagovora 
diplome iz prve ali druge alineje oziroma 
od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri 
čemer se pet letno obdobje računa do 30. 9. 
tekočega leta; če je kandidat za mladega 
raziskovalca brez finančne podpore agenci-
je ali ministrstva, pristojnega za znanost, že 
vpisan na podiplomski študij tretje stopnje, 
se obdobje od zagovora diplome oziroma 
magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za 
vsak vpisani letnik doda eno leto.

Če je kandidat za mladega raziskovalca 
že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje 
ali ima magisterij, dosežen po magistrskem 
študijskem programu, sprejetem v Republiki 
Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna 
ocena dodiplomskega študija ni pomembna, 
razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik 
podiplomskega študija tretje stopnje.

Če je kandidat za mladega raziskovalca 
izkoristil starševski dopust – pri čemer se za 
enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje 
od zagovora diplome oziroma magisterija 
podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, 
več kot šestmesečno, dokumentirano bole-
zensko odsotnost kandidata.

Mladi raziskovalci, ki so že bili financira-
ni v programu mladih raziskovalcev, pa so 
pogodbo predčasno prekinili ali programa 
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem 
roku, se ne morejo prijaviti na razpis.

3. Merila za ocenjevanje kandidatov (v 
skladu s 26. členom Pravilnika):

– povprečna študijska ocena vseh izpitov 
in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplo-
me), opravljenih mora biti vsaj 80 % vseh 
izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;

– že zaključen magisterij;
– vpis na podiplomski študij za pridobitev 

znanstvenega naziva;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu. 

Vrednotenje meril določi raziskovalna or-
ganizacija.

V skladu s 27. členom Pravilnika bo izbor 
prijavljenih kandidatov opravil Inštitut Nove 
revije, zavod za humanistiko v soglasju z iz-
branim mentorjem, ki bo preveril izpolnjeva-
nje pogojev kandidatov in podal pisno oceno 
glede na postavljena merila, navedena v 
tem razpisu.

4. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati 

dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 25. člena 
Pravilnika:

– življenjepis,
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o opravljeni diplomi z dodat-

kom k diplomi,
– uradno potrjen seznam opravljenih iz-

pitov in vaj na dodiplomskem študiju s pov-
prečno oceno.

Prijavi naj kandidat priloži tudi:
– morebitno potrdilo o zagovoru magi-

sterija,
– dokazilo o vpisu na podiplomski študij 

(če je že vpisan na podiplomski študij),
– dokazilo o prejetih nagradah oziroma 

priznanjih,
– dokazilo o objavljenih znanstvenih 

člankih,
– opis drugega sodelovanja pri razisko-

valnem delu.
5. Rok in način oddaje prijave
Pisne vloge z življenjepisom, z dokazili o 

izpolnjevanju razpisnih pogojev ter drugimi 
zahtevanimi dokazili naj kandidati pošljejo 
v roku 15 dni po datumu objave v Uradnem 
listu RS, na naslov: Inštitut Nove revije, za-
vod za humanistiko, Cankarjeva 10b, 1000 
Ljubljana, z vidno oznako »Ne odpiraj – pri-
java na Javni razpis za kandidate za mlade 
raziskovalce«.

Kandidati bodo o izidu izbora obveščeni 
predvidoma v roku 30 dni po opravljenem 
izbirnem postopku.

Inštitut Nove revije,  
zavod za humanistiko

 Ob-3793/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 
66.b člena Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 70/08,22/10 in 37/11 – odl. US, v 
nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nada-
ljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 
25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbu-
janju URE in OVE), odločbe Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600
7/20114 z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Pro-
grama za zagotavljanje prihrankov energi-
je pri končnih odjemalcih, sheme državnih 
pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje 
učinkovite rabe energije in rabe obnovlji-
vih virov energije – regionalna pomoč ter 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska ener-
getska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljeva-
nju: sofinancer), objavlja

javni razpis PetrolURE/J/2012/U02

Nepovratne finančne spodbude za ukrep 
vgradnje energetsko učinkovitih sistemov 
razsvetljave

1. Namen in predmet javnega razpisa
Namen razpisa je zmanjšanje rabe ele-

ktrične energije za potrebe razsvetljave v 
javnem sektorju.

Predmet javnega razpisa je podelitev 
nepovratnih finančnih spodbud (v nadalje-
vanju: finančne spodbude) za projekte (za 
projekt se smatra ena zaključena enota po-

sameznega ukrepa: npr. zamenjava ener-
getsko neučinkovitih svetilk v poslovnem 
objektu ..., ki je lahko sestavljen iz večjega 
števila aktivnosti, materialov ali opreme), 
ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih na območju 
Republike Slovenije, če gre za sanacijo no-
tranje in zunanje razsvetljave ter prenova 
sistemov javne razsvetljave.

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega 
javnega razpisa izvaja po pravilih za dode-
ljevanje subvencij.

2. Pogoji za sofinanciranje projektov
Vsi projekti, ki so predmet sofinancira-

nja, morajo izpolnjevati tehnične pogoje, 
ki so predstavljeni v nadaljevanju. Projekt 
mora zagotoviti vgradnjo sodobnih ener-
getsko varčnih in okolju prijaznih svetilk. 
Glede minimalne energetske učinkovitosti 
svetilk se upošteva Uredba Komisije (ES) 
št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izva-
janju Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za 
okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih 
sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, 
visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih 
naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter 
o razveljavitvi Direktive Evropskega par-
lamenta in Sveta 2000/55/ES (Uradni list 
L 076, 24/03/2009 str. 17–44). V primeru 
uporabe gospodinjskih svetil za razsvetljavo 
se glede energetske učinkovitosti upošteva 
Uredbo Komisije (ES) št. 244/2009 z dne 
18. 3. 2009 o izvajanju Direktive Evropske-
ga parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi 
z zahtevami za okoljsko primerno zasno-
vo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu. Za 
energetsko učinkovite izdelke, ki so upora-
bljeni za izvedbo projekta, morajo biti upo-
števane vse zahteve in uredbe evropskega 
pravnega reda, ki se nanašajo na izvajanje 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okolj-
sko primerno zasnovo izdelkov oziroma na 
njeno prenovitev: Direktiva 2009/125/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpo-
stavitvi okvira za določanje zahtev za okolj-
sko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z 
energijo (prenovitev). Izvedba zunanje raz-
svetljave mora biti v skladu z Uredbo o mej-
nih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/107 
in 62/10). Skladnost mora biti zagotovljena 
v času predaje in prevzema opreme v upo-
rabo oziroma ob zaključku izvedbe projekta 
(izjava o skladnosti opreme na dan primo-
predaje je sestavni del primopredajnega 
zapisnika).

Za določanje višine prihrankov se upo-
rabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o 
metodah za določanje prihrankov energi-
je pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, 
št. 4/10), Metod za izračun prihrankov ener-
gije pri izvajanju ukrepov za povečanje 
učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo 
obnovljivih virov energije, ki so skladne s 
končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, 
št. IJSDP10072, september 2011, pripra-
vljenim skladno z zahtevami in smernicami 
Direktive 2006/32/ES in po naročilu Mini-
strstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: 
metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo 
na spremljanju porabe, ali katerakoli druga 
metoda, ki je bila del potrjenega programa 
za izvajanje tega javnega razpisa. Uporaba 
metod se nanaša na pripravo vloge in smi-
selno pri pripravi poročila o rezultatih obra-
tovanj naprav, kolikor podatki o prihrankih 
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ne temeljijo na spremljanju porabe s stan-
dardnimi merilnimi enotami.

Delež prihrankov projekta na osnovi re-
dukcij oziroma regulacije se priznava le v 
primeru, če se z izračunom v tehničnem 
elaboratu in opisu izvedbe projekta jasno 
dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja 
napajalne energije z zmanjšanjem moči in 
skrajšanjem časa obratovanja.

3. Upravičenci za kandidiranje na javnem 
razpisu

Na javnem razpisu lahko sodelujejo na-
slednji upravičenci:

– samoupravne lokalne skupnosti, ki 
imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lo-
kalni energetski koncept,

– javni skladi, javne agencije, zavodi, 
ustanove in društva, registrirane cerkve in 
druge verske skupnosti, če ne izvajajo pri-
dobitne dejavnosti, skladno s 26. členom 
Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

4. Razpoložljiva sredstva in višina sofi-
nanciranja

Skupna višina sredstev za finančne 
spodbude za projekte, ki so predmet tega 
javnega razpisa, znaša 1.000.000,00 EUR.

Višina finančne spodbude za posamezen 
projekt se določi na podlagi v vlogi za dode-
litev finančne spodbude prijavljenih upravi-
čenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve 
najvišje možne stopnje sofinanciranja.

Omejitve sofinanciranja posameznih pro-
jektov:

– skupna višina finančne spodbude v 
obliki subvencije za izvedbo posameznega 
projekta lahko znaša največ 50 % vrednosti 
upravičenih stroškov projekta,

– najmanjša vrednost upravičenih stro-
škov projekta po tem razpisu mora znašati 
najmanj 30.000,00 EUR,

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
600,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako 
letno prihranjeno MWh energije,

– višina sofinanciranja ne sme presegati 
250.000,00 EUR.

Upravičeni stroški so:
– nabavo in namestitev (vgradnjo) varč-

nih in okolju prijaznih svetilk (Svetilka je na-
prava, ki prižgana oddaja svetlobo. Svetilke 
so obešene, ali pritrjene na strop ali steno 
in rabijo za namestitev vira ovojni okov ali 
natični spoj ter nosijo senčnik za zakrivanje 
samega vira),

– nabavo in vgradnjo varčnih svetil (Izraz 
svetilo uporabljamo za poimenovanje različ-
nih virov svetlobe npr. žarnica, sijalka. Sijal-
ka je svetlobni vir, kjer svetloba nastaja na 
osnovi razelektrenja v plinu.) in odsevnikov 
ter učinkovitih predstikalnih naprav (Šteje 
izvedba v kompletu ali npr. vgradnja kom-
paktnih fluorescenčnih sijalk.),

– rekonstrukcijo in predelavo pomožne 
opreme ter postavitev ali gradnjo nove na-
domestne pomožne opreme (drogovi, kon-
zole), v primeru, da vlagatelj strokovno ute-
meljeno spreminja postavitev (lokacijo) sve-
tilk ali se v dokumentaciji projekta izkaže, 
da je zaradi spremembe svetilk zamenjava 
pomožne opreme primernejša oziroma ce-
nejša od predelave,

– nabavo in vgradnjo regulatorjev in kr-
milnih sistemov za varčno osvetljevanje ter 
opreme za daljinsko krmiljenje razsvetljave 
oziroma samodejno izvajanje redukcij obra-
tovanja razsvetljave,

– stroške sanacije odjemnih mest raz-
svetljave,

– stroški nabave in vgradnje nove opre-
me za spremljanje porabe električne energi-

je za razsvetljavo ter nabavo in zagon opre-
me za izvajanje energetskega knjigovodstva 
razsvetljave.

Za upravičene stroške pri vseh name-
nih se štejejo tudi stroški, ki se nanašajo 
na izdelavo dokumentacije, za katero so 
priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri 
čemer izvedba (datum računa) ni starejša 
od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, 
in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti 
stroški ne morejo biti višji od 10 % vrednosti 
vseh upravičenih stroškov projekta.

Neupravičeni stroški pri projektih so 
predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, 
ki so višji od podanih omejitev upravičenih 
stroškov, nakup rabljene opreme, pilotnih 
naprav in prototipnih naprav, ostali stroški, ki 
niso navedeni kot upravičeni stroški, davek 
na dodano vrednost (DDV) za upravičence, 
ki so davčni zavezanci, in drugi davki.

5. Pogoji za dodelitev sredstev
Projekt za katerega se vlaga vloga za 

dodelitev finančne spodbude mora biti skla-
den s predmetom javnega razpisa ter do-
ločili javnega razpisa. Projekt mora biti v 
skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo.

Upravičenci, ki kandidirajo na javnem 
razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko 
pridobijo pravico do finančne spodbude za 
nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgo-
raj navedeni nameni.

Projekt mora imeti vnaprej določeno tra-
janje; določen začetek in konec, rok za iz-
vedbo projekta.

Projekt mora imeti zaključeno finančno 
konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija v 
vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne.

Vlagatelj mora predložiti podpisano iz-
javo:

– o seznanitvi in strinjanju z vsebino jav-
nega razpisa,

– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale 
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posa-
mezne svetovalne storitve, neupoštevanja 
veljavne zakonodaje in navodil v vseh po-
stopkih izvajanja svetovalne storitve ali če 
delež sofinanciranja investicije preseže ma-
ksimalno dovoljeno stopnjo,

– o strinjanju z elektronsko ali drugačno 
objavo naziva projekta (svetovalne storitve), 
naziva upravičenca in zneska javnih sred-
stev, ki so bila dodeljena investiciji,

– o morebitnih že pridobljenih pomočeh 
za iste upravičene stroške,

– da investicije pred vložitvijo vloge ni 
začel izvajati.

Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko 
sofinancer v primeru kršitve navedbo, odsto-
pi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva 
vrnitev že izplačane finančne spodbude sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Projekte, ki so predmet finančne spod-
bude, lahko izvede le za to usposobljen in 
registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju 
predpisov o javnem naročanju. Kolikor vla-
gatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem 
naročanju, mora za naročila blaga in stori-
tev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR 
brez DDV pridobiti najmanj 3 ponudbe; v pri-
meru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je 
vlagatelj dolžan priložiti pisno obrazložitev.

Stavbe, naprav in opreme, ki je bila pred-
met finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti 
oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplači-
lu finančne spodbude. Finančne spodbude 
se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo 
dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene 
opreme oziroma naprav.

Finančno spodbudo je mogoče dodeliti 
samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za 
dodelitev finančne spodbude pred začetkom 
izvajanja naložbe. Investitor pred kandidira-
njem še ne sme pričeti z izvajanjem gradbe-
nih, obrtniških in drugih del, ki so predmet 
finančne spodbude.

Sredstev se ne podeli, če je investicijski 
projekt za isti projekt, ki vsebuje elemente 
državnih pomoči že sofinanciran iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali proraču-
na EU in če skupna višina prejetih sredstev 
iz tega naslova presega najvišje dovoljene 
višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila 
s področja državnih pomoči.

Pri projektih za katere izvedbo je potrebna 
pridobitev gradbenega dovoljenja, je potreb-
no sofinancerju posredovati leto najkasneje 
do 30. 10. 2012. Za vse projekte, ki ne bodo 
zaključeni do 30. 10. 2012, je potrebno do 
tega datuma posredovati sofinancerju dokazi-
lo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne 
opreme. Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih 
pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja.

Za projekt mora biti izdelana in s strani 
odgovorne osebe vlagatelja podpisana Do-
kumentacija projekta (DP), ki mora vključe-
vati vse ključne prvine, potrebne za odloča-
nje o projektu in zagotavljanje spremljanja 
učinkov projekta. V DP mora biti jasno in 
nedvoumno razvidno, da gre za upravičen 
predmet in namen po tem razpisu ter da pro-
jekt izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani.

V primeru javne razsvetljave se re-
šitve, ki so pripravljene za posamezni(e) 
referenčni(e) odsek(e), za katere(ga) so na-
tančno opredeljene vse karakteristične vrste 
svetilk, v primerih tipično enakih svetlobnih 
izboljšav odsekov pod nadzorom projektan-
ta lahko prenesejo na druge podobne odse-
ke prenove javne razsvetljave.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 
30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredo-
vane po tem datumu niso več mogoča, ra-
zen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno 
zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo 
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred iz-
dajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinan-
ciranju. V kolikor se v kateri izmed naštetih 
faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, 
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.

6. Merila za izbiro projektov
Ocenjujejo se le projekti, ki izponjuje-

jo pogoje tega razpisa, in sicer z uporabo 
dveh meril.

Prvo merilo za izbor je učinkovitost in-
vesticije oziroma projekta v pogledu letnih 
prihrankov energije (iz naslova projekta) ozi-
roma letnega zmanjšanja porabe električne 
energije glede na celotne stroške projekta 
M1. Delež prihrankov na osnovi redukcij ozi-
roma regulacije PETROLURE/J/2012/U02 
se lahko priznava, če se z izračunom v teh-
ničnem elaboratu in opisu izvedbe projekta 
jasno dokaže obseg redukcije, to je zmanj-
šanja napajalne energije z zmanjšanjem 
moči in skrajšanjem časa obratovanja.

M1 = Učinkovitost investicije/projekta 
[kWh/leto/EUR] = letno zmanjšanje porabe 
električne energije / celotni stroški projekta

Učinkovitost investicije/projekta 
[kWh/leto/EUR]

Št. točk

≥ 10 60
≥ 5 ˂ 10 40
≥ 2 ˂ 5 30
≥ 1 ˂ 2 10
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Drugo merilo M2 je ocena, podana v šte-
vilu točk po izrazu spodaj, in sicer na osnovi 
povprečno predvidenih stroškov za vzdrže-
vanje v primerjavi s predvidenimi stroški za 
električno energijo in vzdrževanjev v istem 
obdobju (letno in po stalnih cenah), pri če-
mer se upošteva pozitivna ocena, M2 ≥ 0.

M2 = [število točk ≥ 0] = 70 – (stroški 
vzdrževanja razsvetljave / skupaj stroški 
električne energije in vzdrževanja razsve-
tljave) * 100

Vloga mora doseči minimalen seštevek 
točk po obeh kriterijih M=M1 + M2 ≥ 30,00 
točk, drugače se zavrne.

7. Priprava in popolnost vlog
Vloga za dodelitev sredstev mora vse-

bovati:
– Obrazec št. 1 – Vloga,
– Prilogo št. 1 – fotokopija pooblastila ali 

drugega dokument iz katerega izhaja poo-
blastilo za podpis in vložitev vloge na javni 
razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni 
zastopnik),

– Prilogo št. 2 – odlok ali sklep o spreje-
mu lokalnega energetskega koncepta (velja 
samo za samoupravne lokalne skupnosti),

– Prilogo št. 3 – akt o ustanovitvi (ne 
velja za samoupravne lokalne skupnosti),

– Prilogo št. 4 – vsaj tri pridobljene po-
nudbe za izvedbo projekta z navedbo izbora 
ustreznega ponudnika ali obrazložitev, zakaj 
treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti.

– Prilogo št. 5 – Izjava vlagatelja, da bo 
izvajalec izbran v skladu z določili Zakona o 
javnem naročanju (ZJN2) (Uradni list RS, 
št. 128/06, št. 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 
Odl. US: UI211/1126) (velja zgolj za javne 
naročnike),

– Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o so-
financiranju,

– Prilogo št. 6 – osnutki pogodb s pred-
videnimi izvajalci,

– Prilogo št. 7 – zgoščenka, na kateri se 
nahaja faksimile podpisane vloge in vseh 
obrazcev ter prilog v pdf formatu.

Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje 
vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce 
in vse priloge ter izpolnjuje druge oblično-
stne zahteve iz tega javnega razpisa in do-
kumentacije za prijavo.

Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in od-
dati na obrazcih, ki so dostopni na spletni 
strani http://www.petrol.si/zapodjetja/sto-
ritve/subvencije oziroma, ki jih prejme na 
podlagi naročila podanega na naslov ele-
ktronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. 
Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpol-
njevanju obrazcev upoštevati navodila, ki 
so navedena na posameznem obrazcu. Če 
je iz tehničnih razlogov posamezen obra-
zec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. 
s pomočjo računalnika), mora besedilo v 
obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz 
navodil in te razpisne dokumentacije, kar 
pomeni, da mora besedilo obrazca vsebin-
sko in pomensko ustrezati besedilu na pred-
pisanem obrazcu.

Vloga mora biti v celoti izdelana v slo-
venskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, 
dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, 
morajo biti priloženi uradno prevedeni do-
kumenti. V primeru neskladja med doku-
mentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se 
kot zavezujoča upošteva uradni prevod v 
slovenskem jeziku.

Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo 
biti lastnoročno podpisani na za to ozna-
čenih mestih, na vseh drugih straneh pa 
podpisani ali parafirani.

V primeru ugotovitve neskladja med ele-
ktronsko verzijo vloge in papirno, se bo upo-
števala papirna verzija vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti označen naziv in naslov 
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, 
Javni razpis PETROLURE/J/2012/U02«.

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinan-
cerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS dalje in najkasneje 
do 30. 11. 2012.

8. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo 

popolnost strokovna komisija (v nadaljeva-
nju: komisija) na sedežu sofinancerja, in si-
cer najprej 15. 8. 2012, ob 8.30, nato vsako 
drugo delovno sredo do objave zaključka 
javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvr-
ščene vse pravilno označene in zaprte vlo-
ge, ki bodo ne glede na način dostave pri-
spele na naslov sofinancerja zadnji delovni 
dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje 
do 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vr-
stnem redu prejema. Nepravilno označene 
ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na 
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil po-
šiljatelju.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, 
bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo 
morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo 
pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo 
zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene 
tako, da bi se spremenil obseg izvedenih 
projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpi-
ranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za 
opiranje dopolnitev vlog.

9. Način izbire projektov za dodelitev fi-
nančnih spodbud

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vr-
stnem redu prejema popolne vloge. Vlaga-
teljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso 
razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena za 
posamezen namen. Vlogam, ki so prejete 
istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče 
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v ena-
kih deležih glede na upravičene stroške.

Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od 
njega pooblaščena oseba, bo popolnim 
vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega 
razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na 
podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima 
vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh 
od prejema sklepa. Pritožnik mora natanč-
no opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga 
pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljeni pogoji in merila za obravnavo 
vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pri-
tožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, 
ki jim je bila dodeljena pravica do finančne 
spodbude.

Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na 
posameznem odpiranju vlog obveščeni v 
roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki 
bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do fi-
nančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni 
od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k 
podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so 
umaknili vlogo za pridobitev finančne spod-
bude.

10. Izplačilo dodeljenih finančnih spod-
bud

Finančna spodbuda bo izplačana pre-
jemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na 
podlagi sklenjene pogodbe za projekte, 
izvedene v skladu s pogoji javnega raz-
pisa, in sicer po predložitvi ustrezne do-
kumentacije.

Finančna spodbuda se upravičencu iz-
plača na osnovi zahtevka za sofinancira-
nje, s priloženimi originalnimi računi oziro-
ma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi 
listinami, ki izkazujejo nastanek celotne 
obveznosti upravičenca. Iz specifikacij ra-
čunov mora biti jasno razvidna izpolnitev 
zahtev za skladnost z upravičenimi na-
meni.

Zahtevku morajo biti priložena dokazila 
o plačilu vseh obveznosti do svojih do-
baviteljev iz naslova izvedbe projekta ter 
poročilo o izvedeni operaciji (gl.: Priloga 1 
k pogodbi), ki podaja bistvene podatke o 
projektu. Višina sofinanciranja je določena 
z višino v zahtevku izkazanih upraviče-
nih stroškov, ki se povrnejo upravičencu v 
odobrenem deležu sofinanciranja.

Finančna spodbuda bo prejemniku iz-
plačana po predložitvi vseh dokazil o za-
ključku projekta, ki vključujejo:

– zahtevek za sofinanciranje,
– seznam preverjenih računov,
– izstavljeni originalni račun izvajalca s 

popisom del in materiala za celoten obseg 
projekta,

– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje 
alineje,

– končno poročilo,
– fotografije izvedenega stanja ter 

končno poročilo izvedenega namena s 
predvidenimi prihranki energije.

Znesek izplačila se uskladi s predlo-
ženim računom izvajalca ob upoštevanju 
razpisnih pogojev.

Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh 
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o 
zaključku naložbe na osebni bančni račun 
prejemnika.

11. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po 

prejetju vloge za dodelitev finančne spod-
bude z ogledi, preverjanjem dokumenta-
cije ali na drug način preveriti namensko 
porabo ter skladnost dokumentacije in iz-
vedbe naložbe z določili javnega razpi-
sa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi 
spoštovanja prepovedi odtujitve predme-
ta sofinanciranja. V primeru ugotovljene 
nenamenske porabe sredstev in kršitev 
predpisov in določil pogodbe o dodelitvi 
pravice do finančne spodbude je preje-
mnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa 
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih 
financiranjih iz javnih sredstev, mora upra-
vičenec sofinancerja nemudoma obvestiti 
o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.

Dodatne informacije o razpisu so na vo-
ljo na enaslovu: linda.radoncic@petrol.si. 
Vprašanja je potrebno poslati najkasneje 
šest delovnih dni pred končnim rokom za 
oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni 
na spletni strani: www.petrol.si/zapodje-
tja/subvencije.

Petrol d.d., Ljubljana

mailto:linda.radoncic@petrol.si
http://www.petrol.si/za-podjetja/subvencije
http://www.petrol.si/za-podjetja/subvencije
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Javne dražbe

Št. 478-368/2012 Ob-3792/12

Delni preklic

Mestna Občina Koper, Verdijeva 10, Ko-
per, objavlja delni preklic javne dražbe, ob-
javljene v Uradnem listu RS, št. 57/12 z dne 
27. 7. 2012, št. objave Ob3681/12, in na 
spletni strani Mestne občine Koper.

Preklic se nanaša na prodajo nepremič-
nine, pod zap. št. 7, in sicer:

– poslovni prostor na naslovu Koper, 
Ulica pri Velikih vratih 6, stoječ na parc. 
št. 1053, k.o. Koper, v izmeri 42,61 m2, za 
izklicno ceno 108.873,00 €, brez 2 % davka 
na promet nepremičnin.

Mestna Občina Koper

Št. 198/2012 Ob-3744/12
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 

Vrhnika, objavlja na podlagi 21. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS 
(Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Ured-
be o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) – v nadaljevanju uredba, Odloka o 
proračunu Občine Vrhnika za leto 2012 (Naš 
časopis, št. 389/2011) in Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika 
za leto 2012 (Naš časopis, št. 389/2011, 
395/2012)

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organi-
zatorja javne dražbe: Občina Vrhnika, Tr-
žaška cesta 1, 1360 Vrhnika (matična šte-
vilka: 5883407, identifikacijska številka: SI 
43542204).

2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnine.

3. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je nepremičnina – 

zemljišče brez stavbe – parc. št. 2586/4, k.o. 
Blatna Brezovica, v površini 1231 m², vrsta 
rabe – travnik. Na parceli se v naravi nahaja 
montažni skladišči objekt, ki ni predmet pro-
daje na javni dražbi.

Zemljišče je glede na prostorske akte 
Občine Vrhnika po namenski rabi stavbno 
zemljišče za stanovanjsko gradnjo (S). Za 
zemljišče veljata Odlok o splošnih merilih 
in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev 
za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 1/95, 
6/99, Naš časopis, št. 292/03, 323/06, 
349/08) in Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič 
(Uradni list RS, št. 4/95, 43/05, Naš časopis, 
št. 271/01, 303/04, 314/05), ki ga uvršča v 
območje urejanja L1 S/2, morfološka enota 
2D/1.

4. Izklicna cena: izklicna cena zemljišča 
znaša 101.400,00 EUR. Navedena cena ne 
vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki 
ga je dolžan plačati kupec.

5. Pravila in pogoji javne dražbe
5.1 Javna dražba se izvaja v skladu z do-

ločili Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10) in določili Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).

Vrhnika, Glavna pisarna, Tržaška cesta 1, 
1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom 
»Javna dražba nepremičnine 23. 8. 2012« 
predložijo naslednje dokumente:

– potrdilo o plačani varščini, iz katere je 
razviden tudi predmet nakupa in priloženo 
celotno številko TRR računa za primer vra-
čila varščine,

– davčno številko za fizične osebe oziro-
ma identifikacijsko številko za DDV za prav-
ne osebe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,

– izpisek iz poslovnega registra RS za 
pravne osebe oziroma za s.p., star največ 
30 dni,

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizič-
nih oseb morajo predložiti notarsko overjeno 
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, ki 
se mora nanašati na predmet javne dražbe,

– fotokopijo osebnega dokumenta (oseb-
na izkaznica ali potni list) – za fizične osebe, 
s.p. ter zastopnike in pooblaščence pravnih 
oseb.

Vse listine (razen dokazila o plačilu var-
ščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa 
overjeno kopijo listine. Na dan javne dražbe 
se mora dražitelj identificirati s predložitvijo 
izvirnika osebnega dokumenta (osebne iz-
kaznice ali potnega lista). Organizator javne 
dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne 
prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj nave-
deni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju 
na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremlje-
na tako, kot je določeno, organizator javne 
dražbe ne nosi odgovornosti za založitev 
le-te.

5.13 Izvedba javne dražbe: javno dražbo 
vodi komisija, ki jo imenuje župan. Ugovore 
proti dražbenemu postopku je mogoče po-
dati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku 
javne dražbe. Župan ali komisija s soglas-
jem župana lahko začeti postopek prodaje 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovor-
nosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne 
plačana varščina brez zamudnih obresti.

5.14 Drugi pogoji: za montažni skladiščni 
objekt, ki se nahaja na zemljišču, je skle-
njena najemna pogodba z veljavnostjo do 
30. 9. 2016. Predmet najema je zemljišče 
v celotni površini. Kupec se zaveže, da bo 
kot novi lastnik zemljišča vstopil v najemno 
razmerje kot najemodajalec, pod enakimi 
pogoji kot trenutni najemodajalec, v primeru, 
da kupec ne bo najemnik zemljišča.

6. Dodatne informacije: dodatne infor-
macije o pogojih javne dražbe, natančnejše 
podatke o predmetni nepremičnini, o vsebini 
in pogojih najemnega razmerja in informaci-
je za ogled nepremičnine dobijo interesenti 
na Občini Vrhnika, Oddelku za okolje in ko-
munalo. Kontaktna oseba je Eva Čarman, 
elektronski naslov: eva.carman@vrhnika.si, 
tel. 01/755-54-46, 01/755-54-40.

To besedilo javne dražbe se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in na spletni 
strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.

Občina Vrhnika

Št. 3502-0242/2012-1 Ob-3761/12
Mestna občina Murska Sobota, Kardo-

ševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja 

5.2 Najnižji znesek višanja: najnižji zne-
sek višanja kupnine znaša 500,00 EUR.

5.3 Nepremičnina bo prodana dražitelju, 
ki bo ponudil najvišjo ceno.

5.4 Nepremičnina se proda v celoti po 
načelu »videno–kupljeno«.

5.5 Javna dražba se bo opravila ustno v 
slovenskem jeziku.

5.6 Varščina: dražitelji morajo najkas-
neje do vključno 21. 8. 2012 vplačati var-
ščino, ki znaša 10 % izklicne cene, kar 
znaša 10.140,00 EUR, na podračun Ob-
čine Vrhnika, številka: 013400100001093, 
odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 
00 478132009, z navedbo »plačilo varšči-
ne«. Plačana varščina se najuspešnejšemu 
dražitelju vračuna v kupnino, ostalim ponu-
dnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se 
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po 
zaključku javne dražbe.

5.7. Izbira najugodnejšega dražitelja: iz-
bor najugodnejšega dražitelja se opravi na 
javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj 
sprejme razpisne pogoje dražbe ter obve-
znost pristopiti k dražbi. Izklicna vrednost 
nepremičnine oziroma vsaka nadaljnja cena 
se izkliče trikrat. Če noben 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 pred-
met javne dražbe prodan in kupca pozove k 
podpisu pogodbe. Na dražbi uspe dražitelj, 
ki je ponudil najvišjo ceno.

5.8 Rok sklenitve pogodbe: prodajna 
pogodba se sklene z najugodnejšim dra-
žiteljem v roku 15 dni po zaključku javne 
dražbe. Če dražitelj ne sklene pogodbe v 
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani 
dražitelja, ali kupnine ne poravna v dogo-
vorjenem roku, ima Občina Vrhnika pravico 
zadržati vplačano varščino.

5.9 Način in rok plačila kupnine in drugih 
stroškov: celotno kupnino, vključno z 20 % 
davkom na dodano vrednost, je dolžan ku-
pec plačati v roku 15 dni od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Pla-
čilo celotne kupnine v navedenem roku je bi-
stvena sestavina prodajne pogodbe. Kupec 
poravna kupnino na podračun Občine Vrh-
nika, številka: 013400100001093, odprt pri 
Banki Slovenije. Kupec je poleg ponujene 
kupnine dolžan plačati še vse stroške notar-
ja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi 
pristojnega sodišča.

5.10 Zemljiškoknjižno dovolilo: Občina 
Vrhnika bo izdala kupcu zemljiškoknjižno 
dovolilo po prejemu celotne kupnine.

5.11 Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba se bo vršila dne 23. 8. 2012, ob 9. uri, v 
sejni sobi v kletnih prostorih, na sedežu Ob-
čine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

5.12 Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Dražitelji se morajo najkasneje do 9. ure 

na dan javne dražbe osebno oglasiti na kra-
ju javne dražbe. Na javni dražbi lahko so-
deluje pravna in fizična oseba, ki v skladu 
s pravnim redom Republike Slovenije lahko 
postane lastnik nepremičnin ter se pravo-
časno in pravilno prijavi, in sicer tako, da do 
22. 8. 2012, do 12. ure, na naslov: Občina 
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na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2012

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Opis predmeta prodaje:
1. Parkirno mesto št. 84, id. št. 4, v kleti 

objekta na Lendavski ul. 5/A v Murski So-
boti, površine 12,88 m2, za izklicno ceno 
7.223,00 EUR, brez 2 % davka na promet 
nepremičnin.

2. Parkirno mesto št. 59, id. št. 37, v 
kleti objekta na Lendavski ul. 5/A v Murski 
Soboti, površine 16,00 m2, za izklicno ceno 
7.900,00 EUR, brez 2 % davka na promet 
nepremičnin.

3. Stavbno zemljišče, parc. št. 2408/2, 
k.o. 127 – Krog, površine 895 m2, za izklicno 
ceno 17.900,00 EUR, brez 20 % DDV.

4. Stavbno zemljišče, parc. 
št. 3938/5,3938/6 in 3937/15, k.o. 105 – 
Murska Sobota, skupne površine 4.696 m2, 
ki se prodajajo kot celota, za izklicno ceno 
328.720,00 EUR, brez 20 % DDV.

5. Stavbno zemljišče, parc. št. 1782, k.o. 
105 – Murska Sobota, površine 523 m2, za iz-
klicno ceno 23.535,00 EUR, brez 20 % DDV.

6. Stavbno zemljišče, parc. št. 161/1, 
k.o. 105 – Murska Sobota, površine 288 m2, 
za izklicno ceno 11.520,00 EUR, brez 20 % 
DDV.

II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fi-
zične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim 

redom Republike Slovenije lahko postane-
jo lastniki nepremičnin ter pred začetkom 
javne dražbe predložijo komisiji naslednje 
dokumente:

– fotokopijo osebnega dokumenta in 
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz 
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz so-
dnega registra za pravne osebe, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % 
od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo 
dražili, vplačano na transakcijski račun 
Mestne občine Murska Sobota, št. 01280
0100011405, z navedbo »Plačilo varščine 
za javno dražbo nepremičnin «,

– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb 
morajo predložiti overjeno pooblastilo za za-
stopanje na javni dražbi.

2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj 
viša ceno, je 100,00 EUR.

3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo 
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je 
predmet dražbe.

4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh 
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo 
in kupnino poravnati v 30 dneh po prejetju 
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu 
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo 
celotne kupnine v določenem roku je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe.

5. Vplačana varščina se kupcu vračuna 
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne 
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. 
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve ne-
premičnine in ne sklene pogodbe, zapade 
vplačana varščina v korist Mestne občine 
Murska Sobota.

6. Prodaja nepremičnin se izvede po na-
čelu »videno–kupljeno«.

7. V izklicni ceni niso vključene davščine, 
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega ureja-
nja, ki jih plača kupec.

8. Mestna občina Murska Sobota lahko 
na podlagi tega razpisa postopek proda-
je ustavi do sklenitve pravnega posla brez 
obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

9. Javna dražba bo v ponedeljek, 20. 8. 
2012, ob 13. uri, v sejni sobi urada župana 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 
ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). 
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu 
z določili Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11).

10. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o 
nepremičninah lahko dobijo interesenti na 
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 
vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po tel. 
02/525-16-24.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 3502-0241/2012-1 Ob-3762/12
Mestna občina Murska Sobota, Kardo-

ševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja 
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2012

ponovljeno javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Predmet javne dražbe so stavbne par-
cele, ki se nahajajo na območju Severno 
obrtno industrijske cone mesta Murska So-
bota, v k.o. 108 – Nemčavci, in sicer:

– parc. št. 539/45 površine 18.091 m² po izklicni ceni 307.547,00 EUR

– parc. št. 539/60 površine 7.281 m² po izklicni ceni 123.777,00 EUR

– parc. št. 539/61 površine 7.280 m² po izklicni ceni 123.760,00 EUR

Izklicne cene ne vključujejo DDV po sto-
pnji 20 %.

Predmetno območje se ureja z Odlokom 
o sprejetju zazidalnega načrta za severno 
obrtno industrijsko cono mesta Murska So-
bota (Uradni list RS, št. 8/04) in se namenja 
izključno za gradnjo objektov za opravljanje 
industrijskoproizvodne dejavnosti.

II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fi-
zične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije lahko postane-
jo lastniki nepremičnin ter pred začetkom 
javne dražbe predložijo komisiji naslednje 
dokumente:

– fotokopijo osebnega dokumenta in 
davčno številko za fizične osebe, izpisek iz 
ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz so-
dnega registra za pravne osebe, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o plačilu varščine, v višini 10 % 
od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo 
dražili, vplačano na transakcijski račun Me-
stne občine Murska Sobota, štev. 01280
0100011405, z navedbo »Plačilo varščine 
za javno dražbo nepremičnin v SOIC«,

– notarsko overjeno izjavo, da bo na 
pridobljenem zemljišču zgradil objekt, ki bo 
izključno namenjen za opravljanje industrij-
skoproizvodne dejavnosti,

– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb 
morajo predložiti overjeno pooblastilo za za-
stopanje na javni dražbi.

2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj 
viša ceno, je 2.000 EUR.

3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo 
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je 
predmet dražbe.

4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh 
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo 
in kupnino poravnati v 30 dneh po prejetju 
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu 
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo 
celotne kupnine v določenem roku je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe.

5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v 
kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezo-
brestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. Če uspeli 
dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine 
in ne sklene pogodbe, zapade vplačana var-
ščina v korist Mestne občine Murska Sobota.

6. Prodaja nepremičnin se izvede po na-
čelu »videno–kupljeno«.

7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti 
stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dra-
žitelj plača v obliki komunalnega prispevka 
pred izdajo gradbenega dovoljenja.

8. Mestna občina Murska Sobota si na 
nepremičninah pridržuje odkupno pravico, 
na podlagi katere je upravičena v roku petih 
let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati 
od kupca prodajo nepremičnine po enaki 
ceni, kot jo je kupil na dražbi. Odkupna pra-
vica se vpiše v zemljiško knjigo istočasno z 
vpisom lastninske pravice na kupca.

9. V izklicni ceni niso vključene davščine, 
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega ureja-
nja, ki jih plača kupec.

10. Mestna občina Murska Sobota lahko 
na podlagi tega razpisa postopek proda-
je ustavi do sklenitve pravnega posla brez 
obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

11. Javna dražba bo v ponedeljek, 20. 8. 
2012, ob 12. uri, v sejni sobi urada župana 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 
ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). 
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Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu 
z določili Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11).

12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o 
nepremičninah lahko dobijo interesenti na 
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 
vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po tel. 
02/525-16-24.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 063-16/2004 Ob-3768/12
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova uli-

ca 2, Šmartno pri Litiji, objavlja na podlagi 
21. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12), letnega načrta pridobitve 
in razpolaganja s stvarnim in finančnim pre-
moženjem občine za leto 2012, sprejetega 
z Odlokom o izvrševanju proračuna Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 108/11) in sklepa Občinskega sveta 
Občine Šmartno pri Litiji, št. 063016/2004
051, z dne 19. 6. 2012

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti 

Občine Šmartno pri Litiji
1. Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja javne dražbe
Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji, To-

mazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, mat. šte-
vilka: 1779737, ID št. za DDV: SI 99744686.

Organizator javne dražbe: Občina Šmar-
tno pri Litiji.

2. Predmet javne dražbe in izhodiščna 
cena

2.1. Predmet javne dražbe so naslednje 
nepremičnine:

– Stanovanje št. 1, v stavbi ID 1371, na 
naslovu Zavrstnik 75. Stanovanje meri 69, 
96 m2, ima teraso, v izmeri 46,90 m2. Stano-
vanju pripada 6658/10000 delež skupnega 
dela stavb, parc. št. 624/4, v skupni izmeri 
91 m2, in atrij s parc. št. 624/6, v izmeri 
17 m2, k.o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 2, v stavbi ID 1371, 
na naslovu Zavrstnik 76. Stanovanje meri 
36,44 m2. Stanovanju pripada 3342/10000 
delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4, v 
skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/7, 
v izmeri 17 m2, k.o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 1, v stavbi ID 1372, 
na naslovu Zavrstnik 77. Stanovanje meri 
36,34 m2. Stanovanju pripada 3312/10000 
delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/5, v 
skupni izmeri 91 m2, in atrij s parc. št. 624/9, 
v izmeri 17 m2, k.o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 2, v stavbi ID 1372, 
na naslovu Zavrstnik 78. Stanovanje meri 
32,22 m2. Stanovanju pripada 2918/10000 
delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5, 
v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/8, 
v izmeri 17 m2, k.o. Šmartno (ID 1847),

– Stanovanje št. 3, v stavbi ID 1372, 
na naslovu Zavrstnik 79. Stanovanje meri 
38,64 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. 
Stanovanju pripada 3770/10000 delež skup-
nega dela stavbe, parc. št. 624/5, v skupni 
izmeri 91 m2, k.o. Šmartno (ID 1847).

2.2. Nepremičnine so v posesti prodajal-
ca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno.

2.3. Izklicna cena za stanovanja
Izklicna cena za stanovanje na naslovu 

Zavrstnik št. 75 je 95.965,00 EUR brez DDV, 
najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.

Izklicna cena za stanovanje na naslovu 
Zavrstnik št. 76 je 44.387,00 EUR brez DDV, 
najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.

Izklicna cena za stanovanje na naslovu 
Zavrstnik št. 77 je 44.337,00 EUR brez DDV, 
najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.

Izklicna cena za stanovanje na naslovu 
Zavrstnik št. 78 je 39.661,00 EUR brez DDV, 
najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.

Izklicna cena za stanovanje na naslovu 
Zavrstnik št. 79 je 57.169,00 EUR brez DDV, 
najnižji znesek višanja je 500,00 EUR

Prodajna vrednost posameznega stano-
vanja je enaka končno doseženi ceni za 
posamezno stanovanje na dražbi, povečani 
za 8,5 % DDV.

2.4. Vse stroške v zvezi z prenosom la-
stništva, vključno z davkom na dodano vre-
dnost in eventualnimi drugimi pristojbinami 
in dajatvami, nosijo kupci.

3. Pogoji prodaje:
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v 

obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnine so naprodaj po načelu 

»videno–kupljeno«.
3.3. Nepremičnine bodo prodane po-

nudniku, za katerega bo pristojna Komisija 
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

3.4. Uspeli dražitelj bo moral skleniti pro-
dajno pogodbo v roku 15 dni po opravlje-
nem izboru najugodnejšega ponudnika. Če 
najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe 
v navedenem roku, se najugodnejšemu po-
nudniku lahko podaljša rok za sklenitev po-
godbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Občina Šmartno pri Litiji pra-
vico zadržati vplačano varščino.

3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo 
kupcu nepremičnina izročila v last in posest 
s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z 
določili prodajne pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupni-
no bo kupec poravnal na TRR občine, 
št. 0139401 00000 193, v roku 30 dni od 
dneva sklenitve prodajne pogodbe. Kupec 
je poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še stroške vknjižbe lastninske pravice na 
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi 
pristojnega sodišča.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba se bo vršila dne 20. 8. 2012, na sedežu 
Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova uli-
ca 2, Šmartno pri Litiji, ob 10. uri. Kandidati 
se bodo morali 15 minut pred začetkom 
javne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke 
te objave.

6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
6.1 Na javni dražbi lahko sodeluje do-

mača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki 
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za 
pridobitev lastninske pravice tujcev na ne-
premičninah v RS, in se pravočasno in pra-
vilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o 
njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora na-
našati na predmet javne dražbe, pri čemer 
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri 
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika 
javne dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, v pri-
meru, da se prijavi pravna oseba;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta 
(potni list ali osebna izkaznica), če se pri-
javi fizična oseba oziroma predloži izpis iz 
poslovnega registra, ki ne sme biti starejši 
od treh mesecev, če se prijavi samostojni 
podjetnik.

6.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu 
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali 
pa kopijo listine, ki je overjena.

6.3 Organizator javne dražbe bo potrdil 
vse pravilne in pravočasne prijave.

7. Varščina
7.1 Ponudniki morajo najkasneje do 

vključno 17. 8. 2012, do 12. ure, vplačati 
varščino, ki znaša 10 % izklicne cene za 
posamezno stanovanje, ki je predmet javne 
dražbe na TRR občine, št. 0139401 00000 
193, z navedbo »plačilo varščine – javna 
dražba za stanovanja«.

7.2 Plačana varščina se izbranemu po-
nudniku vračuna v kupnino, ostalim ponu-
dnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se 
varščina vrne brez obresti v roku 10 dni po 
zaključku javne dražbe.

7.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

8. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javne dražbe in natančnejše podatke o 
predmetnih nepremičninah dobijo interesen-
ti na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 
ulica 2, Šmartno pri Litiji: kontaktna oseba: 
Jurij Klepec, tel. 01/8962802, ali Andreja 
Leskovšek, tel. 01/8962774.

Ogled nepremičnine in ogled dokumen-
tacije v zvezi z nepremičnino je možen po 
predhodnem dogovoru.

9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
9.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno–kupljeno«.
9.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki po-

nudi najvišjo ceno.
9.3 Kupec nosi stroške plačila davka 

na dodano vrednost in stroške povezane 
z zemljiškoknjižnim urejanjem in z vknjižbo 
lastninske pravice na svoje ime in v svojo 
korist.

9.4 Javna dražba za nepremičnine je 
končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno 
ponovi isto najvišjo ponudbo.

9.5 Ugovore proti dražbenemu postopku 
je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik 
o poteku dražbe.

9.6 Prodajalec lahko začeti postopek 
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla brez obrazložitve in brez odškodnin-
ske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti 
vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno v 
Uradnem listu RS – Razglasni del in na 
spletni strani Občine Šmartno pri Litiji: www.
smartno-litija.si.

Občina Šmartno pri Litiji
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Št. 014-17/2012 Ob-3741/12
Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovi-

tvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper 
(Uradne objave, št. 10/2004, in Uradni list 
RS, št. 56/12) in sklepa župana, št. 014
17/2012 z dne 24. 7. 2012 župan Mestne 
občine Koper objavlja razpis za imenovanje

direktorja Pokrajinskega muzeja Ko-
per, Kidričeva 19, 6000 Koper.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, 
ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– univerzitetna, visoka strokovna ali višja 
izobrazba družboslovne smeri;

– znanje italijanskega jezika na višji rav-
ni;

– najmanj tri leta delovnih izkušenj.
Ob prijavi na razpis mora kandidat za 

direktorja predložiti okvirni program razvoja 
zavoda.

Kandidata za direktorja bo na podlagi 
predhodnega mnenja sveta zavoda imeno-
val župan Mestne občine Koper za dobo 
petih let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpi-
sa na naslov Mestna občina Koper, Urad 
za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 
10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici, s pripisom 
''Razpis – direktor Pokrajinskega muzeja 
Koper''.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konsko predvidenem roku.

Mestna občina Koper

Št. 1001-0002/2012 Ob-3791/12
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o 

javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, 
št. 63/07 – UPB3 in 65/08) objavlja Občina 
Mežica javni natečaj za zasedbo uradniške-
ga delovnega mesta

direktor občinske uprave.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spol-

ni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtral-
ni za ženske in moške.

Delovno mesto je uradniško delovno me-
sto, na položaju, ki se opravlja v nazivu 
»podsekretar«.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto 
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali 
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo 
oziroma magisterijem/druga stopnja,

– vodenje projektnih skupin za najzah-
tevnejše in ključne projekte,

– vodenje in odločanje v najzahtevnejših 
upravnih postopkih na prvi stopnji.

Prijava mora vsebovati naslednje:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede 

zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto 
in ustanova na kateri je bila izobrazba pri-
dobljena,

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahte-
vanih delovnih izkušenj,

– izjavo kandidata, da je državljan Repu-
blike Slovenije,

– izjavo kandidata, da ni bil pravnomoč-
no obsojen zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen za-
pora v trajanju več kot šest mesecev,

– izjavo, da zoper njega ni bila vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti,

– izjavo, da za namen tega natečajnega 
postopka dovoljuje Občini Mežica pridobi-
tev podatkov iz predhodne alineje iz uradne 
evidence.

Zaželeno je, da pisna prijava vsebuje 
tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, 
katera druga znanja in veščine je kandidat 
poleg formalne izobrazbe pridobil, vključno z 
navedenima strokovnima izpitoma.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena 
pogodba o zaposlitvi za določen čas, za 
dobo petih let s polnim delovnim časom z 
možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani 
kandidat bo delo opravljal v prostorih Ob-
čine Mežica, na Trgu svobode 1, v Mežici.

Formalno nepopolne in nepravočasne 
vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki 
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Pri-
java na javni natečaj za prosto uradniško 
delovno mesto direktor občinske uprave«, 
na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 
2392 Mežica. V izbirnem postopku bodo 
upoštevane vse prijave, ki bodo prispele na 
naslov Občine Mežica do 20. 8. 2012.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja 
daje: Olga Vršič (tel. 02/8279350).

Občina Mežica

– najmanj šest let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen preizkus strokovne usposo-

bljenosti za dejanja v upravnem postopku,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo 
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v 
trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njih ne sme biti vložena prav-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se štejejo delovna 
doba na delovnem mestu, za katero se zah-
teva ista stopnja izobrazbe in čas pripravni-
štva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, 
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziro-
ma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri 
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje 
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji 
zahtevnosti, kot je delovno mesto za katero 
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas 
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo 
za tretjino v primeru, da ima kandidat ma-
gisterij, doktorat ali zaključen specialistični 
študij oziroma za eno leto, če ima opravljen 
pravniški državni izpit.

Od kandidatov pričakujemo, da imajo 
vodstvene in organizacijske sposobnosti, 
da poznajo delo z računalnikom v okolju 
Windows in imajo opravljen vozniški izpit 
B kategorije.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo 
ali ima opravljena oziroma priznana stro-
kovna izpita (državni izpit iz javne uprave in 
strokovni izpit iz upravnega postopka). V na-
sprotnem primeru bo moral izbrani kandidat 
strokovna izpita, v skladu s prvim odstav-
kom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, 
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve 
delovnega razmerja.

Delovno področje:
– neposredno vodenje občinske uprave,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje 

in nadzorovanje opravljanja dela v občinski 
upravi,

– odločanje o zadevah iz delovnega po-
dročja občinske uprave,

– opravljanje najzahtevnejših strokovnih 
nalog v občinski upravi,
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Druge objave

Št. 478-120/2012-7 Ob-3748/12
Naročnik: Republika Slovenija, Ministr-

stvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 
Ljubljana, v skladu z 20. in 29. členom Zako-
na o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in Zakonom 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o iz-
vrševanju proračunov za leti 2011 in 2012 
(Uradni list RS, št. 37/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem

I. Naziv in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 
Ljubljana.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi 
Komisija Ministrstva za obrambo RS, imeno-
vana s sklepom, št. 478120/20123, z dne 
1. 6. 2012 (nad. pristojna komisija).

II. Vrsta pravnega posla: najem stvarne-
ga premoženja.

III. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet najema je opremljena kuhinja 

z jedilnico,v izmeri 251,86 m2, v Izobraže-
valnem centru za zaščito in reševanje – 
enota Sežana, Bazoviška 13, Sežana (ID 
stavbe 201), stoji na zemljišču, parcelna 
št. 2778/14, k.o. 2455 Sežana.

Lastnik objektov: Republika Slovenija, 
upravljavec: Ministrstvo za obrambo.

Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem 
opremljene kuhinje in jedilnice za opravlja-
nje gostinske dejavnosti.

Na podlagi uradne cenitve pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti nepremičnin znaša iz-
hodiščna mesečna najemnina 1147,50 EUR.

IV. Informacije in ogled nepremičnin
Za podrobnejše podatke in informacije 

glede predmeta javne ponudbe smo dosto-
pni od 12. 8. 2012 do 22. 8. 2012, od 8. do 
14. ure, na tel. 041/649504 (Janez Petro-
vič) ali na tel. 01/4712601.

Ogled nepremičnine bo potekal od dne 
3. 8. 2012 do dne 22. 8. 2012, od 8. do 
15. ure. Udeleženci ogleda se morajo pred-
hodno najaviti. Za dodatne informacije v 
zvezi z ogledom in najavo se obrnite na 
Ministrstvo za obrambo, Bazoviška 13, Se-
žana, tel. 040/474318 (Vojko Ličen).

Objavo javnega zbiranja ponudb na-
jemodajalec objavlja tudi na spletni strani 
www.mo.gov.si, skupaj z vzorcem najemne 
pogodbe.

V. Pogoji najema:
1. Za nepremičnino se sklene najemna 

pogodba za določen čas, za dobo pet let.
2. Nepremičnine bodo oddane v najem 

najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala 
pristojna komisija. Kriterij za izbor najugo-
dnejšega ponudnika pa so sledeči:

– višina ponujene najemnine,
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje 

najema,
– opravljanje gostinske dejavnosti pod 

naslednjimi pogoji:
– zagotavljanje toplih in hladnih obro-

kov udeležencem izobraževanja in zaposle-
nim pri naročniku,

– zagotavljanje toplih in hladnih brezal-
koholnih napitkov,

– zagotavljanje navedenih storitev po 
ceniku, ki ga predhodno potrdi naročnik,

– obratovanje v skladu s hišnim redom 
naročnika,

– prepoved točenja alkoholnih pijač,
– prepoved oddaje v podnajem pred-

meta ponudbe,
– dolžnost zavarovanja premičnih 

stvari, ki so predmet najema,
– dolžnost najemnika za tekoče vzdr-

ževanje prostorov, plačevanje obratoval-
nih stroškov in drugih stroškov skladno z 
49. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11),

– registracija za opravljanje gostinske 
dejavnosti,

– predhodno pisno soglasje najemoda-
jalca za preureditve in izboljšave, pri čemer 
se vložena sredstva ne povrnejo najemniku.

Najemnik bo lahko zagotavljal storitve 
tudi zunanjim gostom.

3. Podpis pogodbe: izbranemu ponu-
dniku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri 
pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani 
ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po 
prejemu pogodbe leto podpisati in jo vrniti 
naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne 
odzove na podpis pogodbe, se šteje, da 
je odstopil od sklenitve pogodbe in se mu 
varščina ne vrne. V tem primeru lahko na-
ročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu 
najugodnejšemu ponudniku.

4. Plačilo najemnine: najemodajalec bo 
za poslovne prostore izstavljal mesečne ra-
čune za najemnino do 15. v mesecu za 
tekoči mesec. Najemnino za prvi obrok na-
jema bo najemnik dolžan poravnati v roku 
15 dni od izdaje računa, ki ga bo najemoda-
jalec izstavil po sklenitvi pogodbe (položena 
varščina se vrača po prenehanju pogodbe). 
V primeru, da najemnina ni plačana v roku, 
se pogodba šteje za razdrto in se vplačana 
varščina obdrži.

5. Če je med prejetimi ponudbami več 
najugodnejših ponudb, lahko komisija:

– opravi s ponudniki dodatna pogajanja,
– pozove vse najugodnejše ponudnike k 

oddaji nove ponudbe.
VI. Pogoji za udeležbo v postopku javne-

ga zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin 
v najem:

1. Ponudbe lahko predložijo fizične in 
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe 
izkažejo s plačilom varščine v višini ene 
izhodiščne mesečne najemnine (1147,50 
EUR) na transakcijski račun Ministrstva za 
obrambo RS, št. 011006370191114, sklic 
18 19119-7141998-00000,

2. popolna pisna ponudba mora vsebo-
vati: naziv ponudnika in njegov točen naslov, 
matična številka, ter telefonsko številko, na-
vedbo nepremičnine, za katero daje ponud-
bo in ponujeno mesečno višino najemnine, 
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. 
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:

– potrdilo o plačani varščini in prilože-
no celotno številko transakcijskega računa 
(št. banke in št. računa) za primer vračila 
varščine,

– izpis podatkov iz Poslovnega registra,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– dokazilo o zagotovljenih finančnih 

sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, 
ki vodi TRR,

– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, 
če je oseba zastopnik,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema 
pogoje najema,

– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma 
vezanosti ponudnika na dano ponudbo (po-
nudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje 
ponudbe).

VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo 

prispele v zaprtih kuvertah, na naslov: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 
Ljubljana, do vključno dne 22. 8. 2012, do 
15. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti 
navedeno: »Ne odpiraj, ponudba za najem 
nepremičnin, SGN478120/2012«. Na za-
dnji strani kuverte mora biti naveden naziv 
in naslov ponudnika,

2. pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse razpisne pogoje iz 2. podtočke 
točke VI,

3. ponudbe pod izhodiščno najemnino 
in ponudbe, ki ne bodo vsebovale izjave o 
sprejemu pogojev najema, ne bodo upo-
števane,

4. ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri,

5. ponudniku, ki ni izbran kot najugodnej-
ši, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh 
po izboru najugodnejšega ponudnika,

6. nadzor nad izvedbo javne ponudbe 
izvaja pristojna komisija.

VIII. Ustavitev postopka: pristojna ko-
misija lahko s soglasjem predstojnika po-
stopek javnega zbiranja ponudb za oddajo 
v najem ustavi vse do sklenitve pravnega 
posla.

IX. Pravila javne ponudbe: javna ponud-
ba se izvaja v skladu z Zakonom o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12) in Zakonom o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o izvrševa-
nju proračunov za leti 2011 in 2012 (Uradni 
list RS, št. 37/12).

Izvedbo javnega odpiranja ponudb nad-
zoruje pristojna komisija.

X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih 
ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo v 
prostorih Ministrstva za obrambo RS, Voj-
kova cesta 61, 1000 Ljubljana, in sicer, dne 
23. 8. 2012, z začetkom ob 9. uri. K odpi-
ranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik 
oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravo-
časno oddal ponudbo.

Ministrstvo za obrambo

Št. 478-54/12 Ob-3742/12
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o 

stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) ter 35. do 39. člena Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

http://www.mo.gov.si
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št. 34/11, 42/12) ter Statuta Občine Kobarid 
(Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) objavlja 
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Ko-
barid,

javni poziv
za zbiranje ponudb  

za nakup nepremičnin
I. Naziv in sedež prodajalca in organiza-

torja javnega zbiranja ponudb: Občina Ko-
barid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, matična 
številka 5881463000, tel. 05/3899200; faks 
05/3899211; email: obcina@kobarid.si.

II. Opis predmeta javnega zbiranja po-
nudb z izhodiščno ceno:

a) Predmet prodaje je nepremičnina, 
parc. št. 1546/2, k.o. Sedlo. Gre za nezazi-
dano stavbno zemljišče v vasi Stanovišče, 
komunalno opremljeno, s površino parcele 
125 m2.

Izhodiščna vrednost:
a) Izhodiščna cena znaša 1.450,00 

EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano 

vrednost v višini 20 %.
c) V primeru, da bo podanih več po-

nudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo 
med najugodnejšimi ponudniki takoj po izve-
denem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

b) Predmet prodaje so poslovni prostori, 
ki se nahajajo v vzhodnem delu objekta, na 
naslovu Podbela 35, Breginj, ki stoji na ne-
premičnini parc. št. 300/118, k.o. Sedlo, in 
sicer pisarna, v izmeri 15,02 m2, skupni pro-
stor, v izmeri 35,30 m2, sanitarije, v izmeri 
12,34 m2 in vetrolov, v izmeri 3,29 m2, skupaj 
65,95 m2, ter pripadajoče funkcionalno ze-
mljišče, v izmeri 515 m2, ki predstavlja vzho-
dni del nepremičnine parc. št. 300/118 Sedlo 
in nepremičnino parc. št. 300/122, iste k.o.

Izhodiščna vrednost:
a) Izhodiščna cena znaša 28.800,00 

EUR.
b) V ceni ni zajet davek na promet 

nepremičnin 2 %.
c) Na podlagi 7. točke 44. člena Zako-

na o davku na dodano vrednost (Uradni list 
RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11, 78/11, 38/12) 
je plačila DDV oproščena dobava objektov 
ali delov objektov in zemljišč, na katerih so 
objekti postavljeni, razen če je dobava opra-
vljena, preden so objekti ali deli objektov 
prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je 
dobava opravljena,preden potečeta dve leti 
od začetka prve uporabe oziroma prve vse-
litve. Del objekta, ki je predmet te ponudbe, 
je bil zgrajen leta 1978.

d) V primeru, da bo podanih več po-
nudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo 
med najugodnejšimi ponudniki takoj po izve-
denem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

Etažna lastnina za navedeno nepremič-
nino še ni urejena in jo urejajo kupci sami.

Poslovne prostore in pripadajoče funk-
cionalno zemljišče na nepremičnini parc. 
št. 300/118 in parc. št. 300/122, obe k.o. 
Sedlo, ki so predmet tega javnega pozi-
va, uporablja Krajevna skupnost Borjana-
Podbela. Uporabnik predmeta prodaje bo 

izpraznil navedene prostore in funkcionalno 
zemljišče po prevzemu novega objekta kra-
jevne skupnosti.

c) Predmet prodaje je nepremičnina, 
parc. št. 173/6, k. o. Kobarid. Gre za neza-
zidano stavbno zemljišče na jugozahodni 
strani naselja Kobarid, vzporedno s Streso-
vo ulico, komunalno opremljeno, s površino 
parcele 120 m2.

Izhodiščna vrednost:
a) Izhodiščna cena znaša 7.500,00 

EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano 

vrednost v višini 20 %.
c) V primeru, da bo podanih več po-

nudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo 
med najugodnejšimi ponudniki takoj po izve-
denem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah po-
nudili najugodnejši ponudniki, najnižji znesek 
višanja pa bo 1 % tako določene izklicne cene.

d) Predmet prodaje je nepremičnina ID 
5676575. Gre za posamezni del št. 7, v 
stavbi št. 129, k.o. Kobarid, s pripadajo-
čim solastniškim deležem do 439/10000 
na splošnih skupnih delih stavbe v etažni 
lastnini, tj. nepremičnini, parc. št. 166/5 in 
166/20, obe k.o. Kobarid, ter posameznem 
delu št. 8, v navedeni stavbi. V naravi gre za 
garažo v 1. etaži večstanovanjskega objek-
ta, na naslovu Stresova 5, 5222 Kobarid, s 
površino 24,60 m2.

Izhodiščna vrednost:
a) Izhodiščna cena znaša 8.000,00 

EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano 

vrednost v višini 20 %.
c) V primeru, da bo podanih več po-

nudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo 
med najugodnejšimi ponudniki takoj po izve-
denem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

Garažo, ki je predmet tega javnega po-
ziva, v trenutku njegove objave uporablja 
Občinsko redarstvo. Uporabnik bo izpraznil 
predmet prodaje nemudoma po sklenitvi 
prodajne pogodbe.

e) Predmet prodaje je nepremičnina ID 
5798022 Gre za posamezni del št. 9, v stav-
bi št. 131, k.o. Kobarid, s pripadajočim sola-
stniškim deležem do 125/10000 na splošnih 
skupnih delih stavbe v etažni lastnini, tj. 
nepremičnini, parc. št. 147/5 in 139/7, obe 
k.o. Kobarid, ter posameznem delu št. 14 
v navedeni stavbi. V naravi gre za garažo 
v 1. etaži večstanovanjskega objekta, na 
naslovu Volaričeva 9, 5222 Kobarid, s po-
vršino 11,75 m2.

Izhodiščna vrednost:
a) Izhodiščna cena znaša 4.000,00 

EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano 

vrednost v višini 20 %.
c) V primeru, da bo podanih več po-

nudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo 
med najugodnejšimi ponudniki takoj po izve-
denem javnem odpiranju ponudb opravljena 
javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno 
določena cena, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji 
znesek višanja pa bo 1 % tako določene 
izklicne cene.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
dražbe

Vrsta pravnega posla je:
– prodaja nezazidanega stavbnega ze-

mljišča (pod tč. a);
– prodaja poslovnih prostorov in pripada-

jočega funkcionalnega zemljišča (pod tč. b);
– prodaja nezazidanega stavbnega ze-

mljišča (pod tč. c);
– prodaja garaže, v etažni lastnini (pod 

tč. d in tč. e).
IV. Pogoji za udeležbo v postopku javne-

ga zbiranja ponudb
1. Nepremičnina je naprodaj po sistemu 

»videno–kupljeno«, poznejših reklamacij v 
primeru napak prodajalec ne bo upošteval. 
Prodajalec ne odgovarja za stvarne in prav-
ne napake predmeta prodaje.

2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, 
za katerega bo imenovana Komisija ugoto-
vila, da je podal najugodnejšo ponudbo, in 
bo s sklepom županje izbran za najugodnej-
šega ponudnika.

3. Stroške overitve podpisa prodajalca 
pri notarju ter stroške zemljiškoknjižnega 
prepisa, kakor tudi davek na dodano vre-
dnost oziroma davek na promet nepremič-
nin plača kupec.

4. Rok za podpis pogodbe je 15 dni od 
opravljenega izbora najugodnejšega ponu-
dnika (tj. prejema sklepa o izboru). Če naju-
godnejši ponudnik ne sklene pogodbe v na-
vedenem roku, lahko prodajalec na njegovo 
zahtevo podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. 
Če najugodnejši ponudnik ne podpiše po-
godbe niti v podaljšanem roku, se pogod-
ba ne sklene, prodajalec pa zadrži njegovo 
varščino.

5. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 
30 dni po podpisu pogodbe na podlagi ra-
čuna, ki mu ga izstavi prodajalec skupaj z 
izvodom pogodbe. Plačilo celotne kupnine 
v prej določenem roku je bistvena sestavina 
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne 
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina 
pa zadrži.

6. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis la-
stninske pravice na nepremičnini v zemljiško 
knjigo prodajalec izroči kupcu po prejemu 
celotne kupnine.

7. Vplačano varščino bo prodajalec 
uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, ne-
uspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila 
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika.

V. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

1. V postopku zbiranja ponudb lahko 
sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična 
oseba, ki se izkaže, da ima sedež na ob-
močju Evropske unije ali katerekoli izmed 
njenih članic.

2. Ponudnik mora v roku za zbiranje po-
nudb v urejeni mapi predložiti zavezujočo 
ponudbo z naslednjo vsebino:

– kopijo osebnega dokumenta za fizične 
osebe;

– izpisek iz sodnega registra za pravne 
osebe oziroma izpisek iz poslovnega regi-
stra za samostojne podjetnike posamezni-
ke, ki ne sme biti starejši od treh mesecev;

– v primeru, da je ponudnik iz katere dru-
ge države Evropske unije, mora predložiti 
uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu 
oziroma izpisek iz pristojnega registra za 
pravne osebe;

– kopijo davčne številke oziroma ID za 
DDV;

– potrdilo o plačani varščini v znesku 
10 % izhodiščne cene za nepremičnino, na 
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transakcijski račun Občine Kobarid, številka 
SI56 0124 6010 0015 011, BIC BANKE: 
BSLJSI2X, koda namena: OTHR, namen: 
»varščina – javno zbiranje ponudb – nepre-
mičnina parc. št. _____ (ponudnik navede 
parc. št. nepremičnine, ki je predmet po-
nudbe), k.o. _________ (ponudnik navede 
katastrsko občino, v kateri se nahaja nepre-
mičnina, ki je predmet ponudbe)«, referen-
ca: SI00 47800542012;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
izhodiščne cene nepremičnine;

– način in rok plačila kupnine;
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb (Priloga 1) in
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 

dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbra-
nim ponudnikom (Priloga 2).

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 
vse zgoraj navedene sestavine.

3. Ponudniki morajo oddati ponud-
bo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj 
– ponudba za nakup nepremičnine parc. 
št. _____ (ponudnik navede parc. št. ne-
premičnine, ki je predmet ponudbe), k.o. 
_________ (ponudnik navede katastrsko 
občino, v kateri se nahaja nepremičnina, 
ki je predmet ponudbe)«, na naslov Občina 
Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

4. Rok za oddajo vseh ponudb je pone-
deljek, 20. avgust 2012, do 10. ure.

Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, 
ki bodo prispele v sprejemno pisarno Obči-
ne Kobarid, najkasneje do roka za oddajo 
ponudb, ne glede na vrsto dospetja. Na hrb-
tni strani ovojnice mora biti označen naziv in 
naslov ponudnika.

5. Odpiranje ponudb je javno in bo v po-
nedeljek 20. avgusta 2012 ob:

– 12. uri (za prvonavedeno nepremič-
nino),

– 12.30 (za drugonavedeno nepremič-
nino),

– 13. uri (za tretjenavedeno nepremič-
nino),

– 13.30 (za četrtonavedeno nepremič-
nino) in

– 14. uri (za petonavedeno nepremič-
nino).

Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 
roku 8 dni po odpiranju prispelih ponudb. 
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo ko-
misija kot glavni kriterij upoštevala višino 
ponujene cene; najugodnejši bo torej ponu-
dnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne sme 
biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da 
bo podanih več ponudb z enako najvišjo 
ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi 
ponudniki takoj po javnem odpiranju ponudb 
opravljena javna dražba, pri čemer bo za iz-
klicno ceno določena cena, ki so jo v svojih 
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, 
najnižji znesek višanja pa bo 1 % tako dolo-
čene izklicne cene.

VI. Drugi pogoji: objava javnega poziva 
za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, 
da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki 
je predmet javnega poziva. Občina Kobarid 
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgo-
vornosti do sklenitve pravnega posla ustavi 
postopke prodaje, ne da bi za to navedla 
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne pla-
čana varščina, ter stroški v višini izkazanih 
stroškov za prevzem razpisne dokumenta-
cije.

VII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti 

na Občini Kobarid, tel. 05/3899200 (vsak 

delovni dan, med 9. in 10. uro), faks 05/38
99211, email: obcina@kobarid.si.

Ogled nepremičnin je mogoč po pred-
hodnem dogovoru, najkasneje tri dni pred 
iztekom roka za oddajo ponudb.

Na sedežu občine je možno prido-
biti obrazec izjave o strinjanju s pogoji in 
obrazec o vezanosti ponudnika. Navedena 
obrazca sta objavljena tudi na spletni strani 
občine (www.kobarid.si).

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu Republike Sloveni-
je, na spletni strani Občine Kobarid: www.
kobarid.si, na oglasni deski Občine Kobarid 
in na oglasni deski krajevne skupnosti, na 
območju katere se nahaja nepremičnina, ki 
je predmet javnega zbiranja ponudb.

Občina Kobarid

 Ob-3743/12
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 

1290 Grosuplje, na podlagi 22. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12), objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Občina Grosuplje, Tabor-
ska cesta 2, 1290 Grosuplje, MŠ: 5880734, 
ID št. za DDV: SI14067765 (v nadaljevanju 
tudi »prodajalec«).

2. Predmet zbiranja ponudb
2.1. Stanovanje (počitniški apartma), z 

oznako D17, površine 24,90 m2, v 1. nad-
stropju večstanovanjske stavbe – blok A2 
v Novigradu, Konzula Stipana Istrijana 1, 
52466 Novigrad, Hrvaška, ki stoji na par-
celah št. 317/1 in 316/1, k.o. Novi grad (po-
datki so iz kupoprodajne pogodbe). Etažna 
lastnina ni urejena.

2.2. Stanovanje (počitniški apartma), z 
oznako 9, površine 27,48 m2, v 1. nad-
stropju večstanovanjske stavbe, zgrajene 
na parceli št. 809, v naselju Červar Porat, 
Park Maestral 5, Hrvaška, vpisano v ze-
mljiški knjigi Občinskega sodišča Poreč v 
načrtu posebnih delov zgradbe, označeno 
kot posebni del »9« kot lastnina Občine 
Grosuplje.

Oba zgoraj navedena predmeta zbira-
nja ponudb se v nadaljevanju tega razpi-
sa navajata z besedo »stanovanje oziroma 
stanovanji«, v ponudbi pa mora ponudnik 
nedvoumno navesti, za katero stanovanje 
velja njegova ponudba.

3. Najnižja pričakovana kupnina
Najnižja pričakovana cena (minimalna 

ponudbena cena) znaša:
– za stanovanje z oznako D17 v Novigra-

du: 27.000,00 EUR,
– za stanovanje z oznako 9 v Červar 

Porat: 32.500,00 EUR.
4. Rok za oddajo ponudbe: ponudbo 

je treba oddati najkasneje do 14. 9. 2012. 
Šteje se, da je ponudba pravočasna, če je 
najkasneje na prej navedeni dan oddana 
v sprejemni pisarni (pritličje) Občine Gro-
suplje, Taborska 2, Grosuplje, ali oddana 
priporočeno po pošti.

5. Varščina
Ponudnik mora kot pogoj za veljavno 

ponudbo najkasneje do poteka roka za vlo-
žitev ponudbe vplačati varščino za resnost 
ponudbe na račun Občine Grosuplje, šte-

vilka računa: SI56 0123 2010 0001 923, in 
sklic na številko:

– za stanovanje z oznako D17 v Novigra-
du: SI00 201017,

– za stanovanje z oznako 9 v Červar 
Porat: SI00 201009.

Namen vplačila: plačilo varščine za re-
snost ponudbe.

Znesek varščine mora biti najmanj v viši-
ni 10 % od ponujene neto kupnine (kupnina 
brez davkov in stroškov).

Ponudniku, ki ne bo izbran za najugo-
dnejšega ponudnika, bo varščina brez obre-
sti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnej-
šega ponudnika.

6. Pogoji prodaje
6.1. Stanovanji se prodajata opremljeni, 

kakor sta ter po načelu »videno–kupljeno«, 
zato reklamacije od vložitve ponudbe in 
vplačila varščine niso možne.

6.2. Organizator tega zbiranja ponudb si 
pridržuje pravico pogajanja s ponudniki ali 
naknadne dražbe za dosego višje cene ali 
za odločitev med enakimi ponudbami.

6.3. Vzorec prodajne pogodbe je obja-
vljen na spletni strani Občine Grosuplje sku-
paj s tem razpisom.

6.4. Izbrani ponudnik (kupec) mora pro-
dajno pogodbo podpisati v 5 dneh po preje-
mu obvestila, da je izbran kot najugodnejši 
ponudnik. Če pogodbe ne podpiše, organi-
zator tega zbiranja ponudb prejeto varščino 
zadrži kot skesnino.

6.5. Kupec mora kupnino po prodajni 
pogodbi plačati v 15 dneh od podpisa pro-
dajne pogodbe. Račun ter sklic za plačilo 
kupnine bo naveden v prodajni pogodbi. 
Vplačana varščina se šteje kot delno pla-
čilo kupnine.

6.6. Če kupec v roku iz prodajne pogod-
be ne plača celotne kupnine, ima prodajalec 
pravico, da – potem, ko je kupcu postavil 
dodatni 10dnevni plačilni rok, kupec pa tudi 
v tem roku ne plača kupnine – odstopi od 
prodajne pogodbe, prejeto varščino pa za-
drži kot skesnino.

6.7. Če izbrani ponudnik pravočasno ne 
sklene prodajne pogodbe ali če ne plača ku-
pnine v roku iz prodajne pogodbe, bo dotič-
no stanovanje prodano naslednjemu (druge-
mu) najugodnejšemu ponudniku, varščino 
od nesolidnega kupca pa prodajalec zadrži 
kot skesnino.

6.8. Stanovanje preide v last kupca po 
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, v 
posest pa z opravljeno primopredajo. Zemlji-
škoknjižno dovolilo prodajalec kupcu izstavi 
po plačilu celotne kupnine.

6.9. Vse davke ter stroške s prodajno 
pogodbo plača kupec. Za zemljiškoknjižno 
izvedbo pogodbe mora poskrbeti kupec, če 
pa kupec tega ne naredi v razumnem roku, 
pa lahko to na stroške kupca naredi tudi 
prodajalec.

7. Ponudnik, oblika in vsebina ponudbe
7.1. Ponudbo je treba vložiti ločeno za 

vsako stanovanje, tudi če en ponudnik po-
nuja nakup obeh stanovanj.

7.2. Na ovoju (kuverti) ponudbe mora biti 
pripis: »Ponudba za nakup stanovanja – ne 
odpiraj«.

7.3. Ponudbe lahko vložijo fizične in 
pravne osebe, ki so po predpisih Republike 
Hrvaške lahko imetniki lastninske pravice na 
teritoriju Republike Hrvaške.

7.4. Ponudba mora biti pisna.
7.5. Ponudba mora vsebovati: ime in pri-

imek oziroma firmo kupca ter njegov naslov; 
matično in davčno številko; navedbo stano-
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vanja, za katero se daje ponudba; ponujena 
neto cena (kupnina).

7.6. Ponudbi mora biti priloženo:
7.6.1. potrdilo o državljanstvu fizične 

osebe oziroma izpisek iz registra (Ajpes, 
sodni register ipd.) za pravno osebo;

7.6.2. potrdilo o vplačani varščini (polo-
žnica, od banke potrjen izpisek ipd.).

7.7. Veljavnost ponudbe mora biti naj-
manj 60 dni. Če veljavnost ponudbe v po-
nudbi ne bo navedena, se bo štelo, da le ta 
velja 60 dni, od 19. 9. 2012 dalje.

7.8. Z vložitvijo ponudbe se šteje, da 
ponudnik sprejema vse pogoje tega razpi-
sa, tudi vsebino prodajne pogodbe. Predlog 
prodajne pogodbe je objavljen na spletni 
strani organizatorja tega zbiranja ponudb 
(http://www.grosuplje.si/), v sklopu objave 
tega razpisa.

8. Postopek izbire in sklenitve pogodbe
8.1. Celoten postopek s prispelimi po-

nudbami vodi s strani župana imenovana 
komisija.

8.2. Odpiranje ponudb bo 19. 9. 2012, ob 
15. uri, v sejni sobi v pritličju Občine Grosu-
plje, Taborska cesta 2, Grosuplje. Odpiranje 
ponudb je javno.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 8 dneh po od-
piranju ponudb.

8.4. Občina Grosuplje si pridržuje pravi-
co, da nobenega ponudnika ne izbere kot 
najugodnejšega ponudnika oziroma da tudi 
z že izbranim najugodnejšim ponudnikom 
ne sklene prodajne pogodbe.

8.5. Občina Grosuplje si pridržuje pra-
vico, da kadarkoli do sklenitve prodajne 
pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se 
– ker ni stroška za prevzem razpisne doku-
mentacije – stroški ne povrnejo nobenemu 
ponudniku.

9. Informacije o predmetih zbiranja po-
nudb ter ogledi: informacije o stvarnem in 
pravnem stanju stanovanj ter informacije o 
ogledih dobijo interesenti na Občini Grosu-
plje, Urad za splošne zadeve, do zaključka 
tega razpisa, pri Eriki Radi Podobnik, tel. 
01/7888754, vsak ponedeljek, sredo in pe-
tek, od 9. do 11. ure. Za ogled se je treba 
dogovoriti.

Občina Grosuplje

Št. 47812/2012 (2512) Ob3770/12
Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šen-

tjur, na podlagi 22. člena 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) in Načrta ravnanja z ne-
premičnim premoženjem Občine Šentjur v 
posamični vrednosti nad 20.000 EUR za 
leto 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 
10, 3230 Šentjur, tel. 03/7471334; faks 
03/5743446, epošta: obcina.sentjur@
sentjur.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
Pod A) Komunalno opremljene gradbene 

parcele v stanovanjski coni Grajski log II. na 
Proseniškem:

P/1. Zemljišče, parc. št. 264/10, pašnik, 
v izmeri 974 m², vpisano v k.o. 1133 – Go-
ričica, za izhodiščno ceno 58.440,00 EUR 
brez DDV;

P/2. Zemljišče, parc. št. 264/11, pašnik, 
v izmeri 637 m², vpisano v k.o. 1133 – Go-
ričica, za izhodiščno ceno 38.220,00 EUR 
brez DDV;

P/3. Zemljišče, parc. št. 264/12, pašnik, 
v izmeri 835 m², vpisano v k.o. 1133 – Go-
ričica, za izhodiščno ceno 50.100,00 EUR 
brez DDV;

P/4. Zemljišče, parc. št. 264/13, pašnik, 
v izmeri 870 m², vpisano v k.o. 1133 – Go-
ričica, za izhodiščno ceno 52.200,00 EUR 
brez DDV;

P/5. Zemljišče, parc. št. 264/14, pašnik, 
v izmeri 880 m², vpisano v k.o. 1133 – Go-
ričica, za izhodiščno ceno 52.800,00 EUR 
brez DDV;

P/6. Zemljišče, parc. št. 264/15, pašnik, 
v izmeri 771 m², vpisano v k.o. 1133 – Go-
ričica, za izhodiščno ceno 46.260,00 EUR 
brez DDV;

P/7. Zemljišče, parc. št. 264/19, pašnik, 
v izmeri 481 m², vpisano v k.o. 1133 – Go-
ričica, za izhodiščno ceno 28.860,00 EUR 
brez DDV;

P/8. Zemljišče, parc. št. 264/21, pašnik, 
v izmeri 557 m², vpisano v k.o. 1133 – Go-
ričica, za izhodiščno ceno 33.420,00 EUR 
brez DDV;

P/9. Zemljišče, parc. št. 264/23, pašnik, 
v izmeri 649 m², vpisano v k.o. 1133 – Go-
ričica, za izhodiščno ceno 38.940,00 EUR 
brez DDV;

P/10. Zemljišče, parc. št. 264/25, pašnik, 
v izmeri 879 m², vpisano v k.o. 1133 – Go-
ričica, za izhodiščno ceno 52.740,00 EUR 
brez DDV;

P/11. Zemljišče, parc. št. 264/16, pašnik, 
v izmeri 704 m² in parc. št. 1203/9, neplo-
dno, v izmeri 113 m², vpisano v k.o. 1133 
– Goričica, za izhodiščno ceno 49.020,00 
EUR brez DDV;

P/12. Zemljišče, parc. št. 264/17, pašnik, 
v izmeri 772 m² in parc. št. 1203/8, neplo-
dno, v izmeri 110 m², vpisano v k.o. 1133 
– Goričica, za izhodiščno ceno 52.920,00 
EUR brez DDV;

P/13. Zemljišče, parc. št. 264/18, pašnik, 
v izmeri 843 m² in parc. št. 1203/7, neplo-
dno, v izmeri 19 m², vpisano v k.o. 1133 
– Goričica, za izhodiščno ceno 51.720,00 
EUR brez DDV.

Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z 
Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih 
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03) in 
so namenjena gradnji eno in dvostanovanj-
skih objektov višinskega gabarita obstoječe 
grajene strukture širšega območja.

Gradnja I. faze komunalne ureditve (ka-
nalizacija, vodovodno omrežje in cestno 
omrežje v makadamski izvedbi) bo izvede-
na v letu 2013. Komunalna ureditev II. faze 
(javna razsvetljava in asfaltiranje cestnih po-
vršin) bo izvedena, ko bo zgrajena večina 
stanovanjskih objektov v stanovanjski coni 
Grajski log II.

V izhodiščno vrednost nepremičnine 
20 % DDV ni vključen.

Pod B) V stanovanjski coni III/1 – Pod 
Vrbco v Šentjurju se prodaja komunal-
no opremljena gradbena parcela, s parc. 
št. 237/3, travnik, v izmeri 615 m², vpisano 
v k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, za izhodiščno 
ceno 36.900,00 EUR brez DDV.

Zemljišče leži v območju, ki se ureja z 
Odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske 
cone III/1 Šentjur pri Celju (Uradni list RS, 
št. 13/88, 1/91, 37/97, 83/02, 13/05 in 50/06) 
in je namenjeno gradnji individualnega sta-
novanjskega objekta.

V izhodiščno vrednost nepremičnine 
20 % DDV ni vključen.

Pod C) V industrijski coni Šentjur se pro-
daja stavbno zemljišče, s parc. št. 1004/3, 
travnik, v izmeri 1318 m² in 1004/4, travnik, 
v izmeri 340 m², vpisanih v k.o. 1138 – Šen-
tjur pri Celju, za izhodiščno ceno 53.636,30 
EUR brez DDV.

Zemljišče leži v območju, ki se ureja 
z Odlokom o spremembah Odloka o za-
zidalnem (lokacijskem) načrtu industrijske 
cone Šentjur (Uradni list RS, št. 86/06) in je 
namenjeno izgradnji proizvodno poslovnih 
objektov.

V izhodiščno vrednost nepremičnine 
20 % DDV ni vključen.

III. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno–kupljeno, 

prodajalec ne odgovarja za stvarne in prav-
ne napake predmeta prodaje. Prodajalec 
ne prevzema odgovornosti glede geološke 
stabilnosti tal.

2. Ponudnik mora do zaključka postop-
ka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 
10 % ponujene cene za posamezno zemlji-
šče, na transakcijski račun Občine Šentjur 
– podračun št. 013200100004983, sklic 00 
720099, odprt pri Uradu za javna plačila 
Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, 
se varščina brez obresti vrne najkasneje v 
15 dneh po izboru najugodnejšega ponudni-
ka. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varšči-
na vračuna v kupnino.

3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične 
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za 
pridobitev nepremičnine na območju Repu-
blike Slovenije in v roku podajo pravilne 
ponudbe.

4. Pisna ponudba za nakup mora vsebo-
vati naslednje sestavine:

– podatke o kupcu (ime in priimek ter 
naslov stalnega prebivališča fizične osebe 
oziroma naziv ter sedež pravne osebe);

– navedbo davčne in EMŠO (fizične ose-
be) oziroma matične številke (pravne osebe);

– navedbo nepremičnine, ki je predmet 
ponudbe (pod točko A z navedbo zaporedne 
številke, B ali C);

– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne 
sme biti nižja od izhodiščne;

– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne 
pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika 
oziroma pooblaščenca.

K ponudbi je potrebno predložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega doku-

menta za fizične osebe, izpisek iz sodnega 
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz 
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti 
starejši od 30 dni;

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v pri-
meru, da se ponudba poda po pooblaščen-
cu;

– dokazilo o vplačani varščini, številko 
transakcijskega računa in naziv banke za 
vračilo varščine.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 
vse zgoraj navedene sestavine.

5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup 
nepremičnine umakne ali dopolni do roka 
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpi-
su. V primeru umika ponudbe se varščina 
ne vrne.

6. Ponudniki, ki ne bodo oddali popol-
nih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če 
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, 
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor 
ponudba tudi v roku določenim za dopol-
nitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo 
upošteval.
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7. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe 
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo iz-
polnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo 
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po 
roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene 
vrnjene ponudniku.

8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnje-
val vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne 
cene. S ponudniki, ki bodo podali enako-
vredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec 
izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo 
ponudil najvišjo ceno.

9. Ponudbe morajo biti veljavne do 
vključno 3 mesece od dneva zaključka raz-
pisnega roka.

10. Celotno kupnino mora kupec porav-
nati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziro-
ma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je 
bistvena sestavina pravnega posla.

11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni najkasne-
je v 15 dneh od datuma javnega odpiranja 
ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo 
odločil župan s sklepom. Odločitev župana 
je dokončna.

12. Občina Šentjur lahko brez kakršne-
koli odškodninske odgovornosti do skleni-
tve pravnega posla prekine oziroma ustavi 
postopek prodaje, ne da bi za to navedla 
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne pla-
čana varščina.

13. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugo-
dnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom, 
je izključena.

IV. Drugi pogoji
Za nepremičnine pod točko A, B in C je 

rok za začetek gradnje dve leti od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja 
3. gradbene faze je tri leta od dneva skleni-
tve prodajne pogodbe.

Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki 
so predmet prodaje, izgovarja neodplačno 
služnostno pravico za potrebe gradnje, vzdr-
ževanja in upravljanja objektov in omrežij 
javne komunalne infrastrukture ter služnost 
dostopa do komunalne infrastrukture. Ome-
jitve se vpišejo v zemljiško knjigo.

V. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora najkasneje v 

8 dneh od prejema sklepa o izbiri in po-
ziva skleniti prodajno pogodbo. Če uspe-
li ponudnik (kupec) v določenem roku ne 
sklene pogodbe, varščina zapade v korist 
prodajalca in velja, da je kupec odstopil od 
pogodbe.

Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del 
pogodbe o prodaji nepremičnin.

Uspeli ponudnik oziroma kupec plača 
poleg kupnine tudi davčne dajatve (20 % 
DDV) in stroške notarskih storitev. Zemlji-
škoknjižni prenos vrši prodajalec po prejemu 
celotne kupnine.

VI. Rok, naslov in informacije za predlo-
žitev ponudbe

Ponudba mora biti dostavljena na na-
slov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, 
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine 
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden 
naziv oziroma ime ponudnika.

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo pri-
spele v zaprti ovojnici na zgornji naslov, do 
vključno 3. 9. 2012. Javno odpiranje ponudb 
bo dne 4. 9. 2012, ob 13. uri, v sejni sobi 
Občine Šentjur, drugo nadstropje. Pred-
stavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z 

osebnim dokumentom oziroma pisnim poo-
blastilom ponudnika.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko 
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske 
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s pre-
moženjem, tel. 03/7471334 (Konrad Pu-
šnik), v času uradnih ur. Ogled nepremičnin 
je možen po predhodnem dogovoru.

Občina Šentjur

Št. 478-0001/2012/4 Ob-3777/12
Občina Osilnica, Osilnica 11, p. 1337 

Osilnica, objavlja na podlagi 20. in 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 

javno zbiranje ponudb
za posek in spravilo lesa ter odkup 

posekanega lesa
1. Ime in sedež organizatorja javnega 

zbiranja ponudb: Občina Osilnica, Osilni-
ca 11, p. 1337 Osilnica, matična številka: 
5874220, davčna številka: SI27549887.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je po-

sek in spravilo lesa (sklop 1) in odkup pose-
kanega lesa (sklop 2) na nepremičnini, parc. 
št. 2822/226, k.o. Žurge (gozdno gospodar-
ska enota Ravne, odsek/manual 7/12001), 
224 dreves iglavcev, skupaj 737 m3 in 571 
dreves listavcev, skupaj 596 m3 izbranega 
in označenega drevja, v skladu z Odločbo o 
odobritvi poseka izbranih dreves, št. 3408
061005A019/12, ki jo je dne 23. 7. 2012 
izdal Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna 
enota Kočevska Reka.

Posekati je dovoljeno le drevesa, ki jih je 
izbral in označil Zavod za gozdove Slovenije.

Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in 
spravilom lesa, izgradnjo potrebnih gozdnih 
vlak, vzpostavitvijo gozdnega reda ter osta-
lih gozdnih del bremenijo ponudnika (kup-
ca). Ni nujno, da je kupec kot ponudnik 
hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa. 
Zaradi čim bolj racionalne in gospodarne 
prodaje označenega drevja bo Občina Osil-
nica ponudbe ocenjevala ločeno po sklopih, 
tako da je možna oddaja ponudbe za posa-
mezen sklop ali pa za oba sklopa skupaj.

Sečnja in spravilo lesa mora biti izvede-
na najkasneje do dne 31. 12. 2012.

Ogled označenih dreves opravi ponudnik 
sam na navedeni lokaciji.

3. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb:

– da je ponudnik skladno z veljavnimi 
predpisi registriran za opravljanje dejavnosti 
izvajanja del v gozdovih (dejavnost sečnje in 
spravila lesa),

– da ponudnik izpolnjuje pogoje za pro-
met z lesom.

4. Varščina: ponudniki morajo k ponudbi 
priložiti dokazilo o plačilu varščine. Varšči-
no v višini 1.000,00 eurov plačajo na TRR 
Občine Osilnica, št. 012880100005193, z 
navedbo »Varščina za zbiranje ponudb«. 
Plačilo varščine pred začetkom odpiranja 
ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. 
Neizbranim ponudnikom prodajalec varšči-
no vrne brez obresti po končanem postopku 
javnega zbiranja ponudb, in sicer najkasneje 
v roku 30 dni po končanem izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

5. Pogoji in kriteriji za popolno ponudbo:
Ponudnik mora predložiti popolno po-

nudbo. Ponudba je popolna, če vsebuje 

izpolnjeno razpisno dokumentacijo in na-
slednje priloge:

– registracijo dejavnosti: dokazilo o re-
gistraciji dejavnosti (izpis iz evidenc AJPES 
ali dokazilo drugega organa za opravljanje 
dejavnosti),

– obrazec podatki o ponudniku,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev,
– ponudbo z navedbo ponujene cene,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 

dne 30. 9. 2012,
– izjavo o spoštovanju odločbe Zavoda 

za gozdove Slovenije,
– potrdilo o plačilu varščine,
– parafiran vzorec pogodbe.
6. Sklenitev pogodbe
Z izbranim najugodnejšim ponudnikom 

bo Občina Osilnica sklenila pogodbo v 
15 dneh po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe 
v navedenem roku iz razlogov, ki so na stra-
ni ponudnika, lahko Občina Osilnica podalj-
ša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več 
kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino, 
prav tako pa si prodajalec pridržuje pravico 
povabiti k podpisu pogodbe drugega naju-
godnejšega ponudnika. Ponudniki bodo o 
izbiri najugodnejšega ponudnika pisno ob-
veščeni.

7. Izhodiščna cena za predvidene koli-
čine lesa znaša 22.000,00 EUR (v ceno ni 
vključen DDV).

8. Župan lahko predmetni postopek zbi-
ranja ponudb kadarkoli v času do sklenitve 
kupoprodajne pogodbe ustavi.

Ponudnik lahko dokumente, ki so sestav-
ni del ponudbene dokumentacije, predloži v 
fotokopijah, razen podpisanih izjav in para-
firane pogodbe, ki jih ponudnik predloži v 
originalu. Prodajalec ima pravico zahtevati 
vpogled v originalne dokumente.

9. Pogoji prodaje:
9.1. Les se prodaja na gozdni kamionski 

cesti (panju).
9.2. Vse stroške sečnje, gradnje potreb-

nih vlak, spravila in prodaje lesa ter druge 
morebitne stroške nosi kupec (ponudnik).

9.3. Kupec (ponudnik) mora spoštovati 
določila odločbe Zavoda za gozdove Slo-
venije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb 
in navodila revirnega gozdarja Zavoda za 
gozdove Slovenije.

9.4. Izbrani ponudnik mora po končani 
sečnji in spravilu lesa urediti sečišče ter 
odpraviti oziroma sanirati poškodbe v goz-
du in na gozdnih prometnicah. Sečišče je 
potrebno urediti takoj po poseku drevja in 
spravilu gozdnih lesnih sortimentov. Sečnjo 
in spravilo lesa je potrebno opraviti tako, da 
se gozd čim manj poškoduje, posebej pa 
gozdna tla, gozdno mladje, preostalo drevje 
v gozdu in gozdne prometnice.

9.5. Vsa morebitna dovoljenja oziroma 
soglasja, ki so potrebna za izvedbo del po 
tem razpisu, si mora izvajalec del pridobiti 
sam.

9.6. Uspešni ponudnik je dolžan kupnino 
po pogodbi poravnati Občini Osilnica v roku 
15 dni od izdaje računa s strani Občine Osil-
nica. Plačana varščina se uspešnemu ponu-
dniku oziroma kupcu všteje brezobrestno v 
kupnino po sklenjeni pogodbi.

Plačilo celotne kupnine v roku, ki je 
določen v pogodbi, je bistvena sestavina 
pravnega posla. V primeru zamude plačila 
kupnine tečejo zakonite zamudne obresti 
od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne 
plačila. Občina Osilnica ima v primeru raz-
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drtja pogodbe pravico zadržati varščino, ki 
jo je uspešni ponudnik plačal v postopku 
zbiranja ponudb.

10. Postopek izbire ponudnika:
10.1. Postopek javnega zbiranja ponudb 

vodi komisija, ki jo imenuje župan,
10.2. Javno odpiranje ponudb bo dne 

20. 8. 2012, ob 14. uri, na sedežu občine.
10.3. Prepozne ponudbe in ponudbe, ki 

ne bodo vsebovale vseh ponudbenih ele-
mentov, komisija izloči iz postopka. Ponu-
dnike, katerih ponudbe vsebujejo vse ele-
mente, imajo pa pomanjkljivo dokumentaci-
jo, se pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev 
je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. 
Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene v roku, se 
izločijo iz postopka.

10.4. Pogodba se sklene z najugodnej-
šim ponudnikom.

10.5. Ponudniki bodo o izboru obvešče-
ni najkasneje v roku 10 dni po sprejemu 
odločitve.

10.6. Rok vezanosti na ponudbo: do 
dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponu-
dnikom oziroma do dne 30. 9. 2012.

11. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev iz razpisa, po-
nudil najugodnejšo ponudbo (najvišjo ponu-
jeno kupnino) in najboljše pogoje po ponud-
bi oziroma v primeru, da bo ponudnik samo 
eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.

Župan Občine Osilnica odloči o pravnem 
poslu in sklene pravni posel z najugodnej-
šim ponudnikom (kupcem).

Če je med prejetimi ponudniki več naju-
godnejših ponudnikov, 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.

12. Ponudbe, ki bodo prispele po raz-
pisnem roku (nepravočasna ponudba), ali 
pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. 
Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji, 
ki so v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, 
za katere ne bo vplačana varščina.

13. Objava javnega razpisa za zbiranje 
ponudb za prodajo lesa ne zavezuje proda-
jalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil pogodbo o prodaji lesa po tem razpi-
su. Občina Osilnica (prodajalec) lahko brez 
kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
sklenitve pravnega posla prekine oziroma 
ustavi postopek, pri čemer se ponudnikom 
brezobrestno povrne že plačana varščina. 
Ponudnikom se v tem primeru povrnejo stro-
ški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

14. Razpisna dokumentacija, infor-
macije: razpisno dokumentacijo je možno 
dobiti na spletni strani Občine Osilnica, 
http://www.osilnica.si, ter na sedežu občine. 
Za informacije lahko pošljete vaša vprašanja 
na elektronski naslov: obcina@osilnica.si. 
Kontaktna oseba: Barbara Zdravič.

15. Način oddaje in rok za oddajo po-
nudbe: ponudba, ki jo je potrebno oddati 
na obrazcih razpisne dokumentacije, mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila. Ponudba mora biti označena na 
naslovni strani z »Ne odpiraj – Javno zbira-
nje ponudb«, na hrbtni strani pa z navedbo 

ponudnika in njegovega naslova. Ponudba 
se pošlje ali osebno odda na naslov Občina 
Osilnica, Osilnica 11, p. 1337 Osilnica.

16. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo 
ponudb je vključno do dne 20. 8. 2012, do 
10. ure. Za pravočasno se šteje ponudba, 
ki bo najkasneje do dne 20. 8. 2012, do 
10. ure, prispela po pošti oziroma osebno 
oddana na naslov Občina Osilnica, Osilnica 
11, p. 1337 Osilnica. Prepozne ponudbe 
bodo izločene iz postopka.

17. Objava: javno zbiranje ponudb se ob-
javi v Uradnem listu RS in na spletni strani 
Občine Osilnica: www.osilnica.si.

Občina Osilnica

47829-1/2012 Ob-3778/12
Občina Miklavž na Dravskem polju na 

podlagi 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države, pokrajin in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 
in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), 88. člena 
Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju 
(MUV, št. 14/03, 33/10) in Sklepa o posa-
mičnem programu prodaje nepremičnega 
premoženja, št. 47871/2012, z dne 24. 7. 
2012, objavlja 

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine 

Miklavž na Dravskem polju
1. Naziv in sedež prodajalca: Obči-

na Miklavž na Dravskem polju, Nad izvi-
ri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, mat. 
št. 1365614000, ID za DDV: SI60592869, 
faks 02/629-68-28, tel. 02/629-68-20 in 
epošta: obcina.miklavz@miklavz.si.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in 
izhodiščna cena

2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb je 
prodaja zemljišč – nepremičnin v območju 
MS2 – mešanem območju – urbano sredi-
šče, in sicer:

– parcele št. 854/6, k.o. Miklavž na Dra-
vskem polju, v izmeri 203,00 m2, ID znak 
693-854/6-0,

– parcele št. 856/4, k.o. Miklavž na Dra-
vskem polju, v izmeri 532,00 m2, ID znak 
693-856/4-0.

Nepremičnini parc. št. 854/6 in 856/4, 
k.o. Miklavž na Dravskem polju, sta stavbno 
zemljišče po Odloku o spremembah in do-
polnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Maribor za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana Občine Maribor 
za obdobje 1986–1990 za območje Občine 
Miklavž na Dravskem polju, spremembe in 
dopolnitve v letu 2004 (MUV, št. 20/04).

Po Odloku o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje urejanja z 
oznako MS2 – Miklavž na Dravskem polju, 
naselje »Borov gozd« (sprejetem na 3. iz-
redni seji Občinskega sveta Občine Miklavž 
na Dravskem polju, dne 23. 7. 2012, v na-
daljevanju: Oppn) je na tem območju mo-
žna gradnja objektov s centralno funkcijo 
(objekti družbenih, oskrbnih in storitvenih 
dejavnosti). Predmetni parceli sta predvide-
ni za parkirišče z Oppn predvidenega trgo-
vskega objekta.

2.2 Izhodiščna cena znaša na podlagi 
cenitve pooblaščenega ocenjevalca vred-
nosti nepremičnin je:

– 88,00 EUR/m2, kar znaša skupaj za 
nepremičnini: 64.680,00 EUR.

V izhodiščni ceni ni zajet davek na doda-
no vrednost, ki ga plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se v celoti prodajajo 

po načelu videno – kupljeno. Prodajalec ne 
daje nikakršnih jamstev ali garancij za ne-
premičnine.

3.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je najvišja ponudbena cena, v pri-
meru več najugodnejših ponudb pa tudi plan 
izvedbe Oppn (gradnja trgovskega objekta 
in pripadajoče infrastrukture). O najugodnej-
šem ponudniku bo odločal župan Občine 
Miklavž na Dravskem polju.

3.3 S sklenitvijo pogodbe bo kupec 
sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer, 
da bo:

– plačal celotno kupnino v roku 8 dni od 
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa 
iz strani prodajalca na transakcijski račun 
Občine Miklavž na Dravskem polju odprt pri 
UJP, št. 013690100009566. Plačilo kupnine 
v navedenem roku je bistvena sestavina ku-
poprodajne pogodbe. V primeru, da kupec 
ne poravna kupnine na določen način in v 
določenem roku po sklenjeni pogodbi, se 
prodajna pogodba šteje za razdrto. V tem 
primeru prodajalec zadrži prejeto varščino. 
Zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastnin-
ske pravice bo kupcu izdano po plačilu ce-
lotne kupnine;

– z Občino Miklavž na Dravskem polju 
sklenil pogodbo o opremljanju s komunalno 
infrastrukturo v skladu z Oppn v roku 3 me-
secev od sklenitve kupoprodajne pogodbe;

– nosil riziko pridobitve gradbenega do-
voljenja;

– plačal vse javne dajatve pristojnim iz-
vajalcem gospodarskih javnih služb;

– dovolil prekope zemljišča zaradi izgra-
dnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali 
novega javnega infrastrukturnega omrežja;

– nosil vse stroške eventualnih prestavi-
tev obstoječih komunalnih vodov;

– nosil vse stroške odprave poškodb, 
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infra-
strukturnem omrežju;

– plačal pripadajoči davek na dodano 
vrednost za nepremičnine, stroške notarja 
za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknji-
žnega dovolila ter stroške vpisa lastninske 
pravice v zemljiško knjigo.

4. Drugi pogoji
4.1 Kupec se s pogodbo zaveže, da ze-

mljišča ne kupuje iz špekulativnih razlogov, 
vsled navedenemu je za prodajalca v po-
godbi stipulirana predkupna pravica po isti 
ceni, kot so zemljišča bila prodana, v pri-
meru, da bi se kupec odločil nepremičnine 
prodati tretji osebi.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

5.1 Kot ponudniki lahko sodelujejo do-
mače ali tuje pravne in fizične osebe, ki v 
skladu s pravnim redom RS lahko postanejo 
lastnik nepremičnin.

5.2 Za resnost ponudbe so ponudni-
ki dolžni do roka, ki velja za oddajo po-
nudbe vplačati varščino v višini 10 % iz-
hodiščne cene na transakcijski račun Ob-
čine Miklavž na Dravskem polju pri UJP, 
št. 013690100009566 ter obvezno navesti 
namen nakazila: varščina, model 00, sklic 
na št. 201 000. Izbranemu ponudniku bo 
varščina brezobrestno všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brezo-
brestno vrnjena v roku 15 dni po končanem 
izboru najugodnejšega ponudnika.

5.3 Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež,
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,

mailto:obcina@osilnica.si
mailto:obcina.miklavz@miklavz.si
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– matično številko ali EMŠO, če gre za 
fizično osebo,

– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti 

nižja od objavljene izhodiščne cene nepre-
mičnine,

– dokazila o finančnem stanju ponudni-
ka: bilanca stanja in izkaz uspeha za leto 
2011, podatke o boniteti BON – obrazec 
in potrdilo banke o solventnosti ponudnika,

– časovni in vsebinski plan izvedbe Oppn 
– gradnja trgovskega objekta in pripadajoče 
infrastrukture;

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse 
razpisne pogoje.

5.4 Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek 

iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 
treh mesecev od zadnjega dne, določenega 
za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki 
izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o dr-
žavljanstvu.

5.5 Ponudniki so vezani na dano ponud-
bo do sklenitve kupoprodajne pogodbe z 
izbranim najugodnejšim ponudnikom.

5.6 Ponudniki morajo ponudbe predložiti 
s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Mi-
klavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 
Miklavž na Dravskem polju, ali oddajo v 
vložišču občine v roku 15 dni od objave jav-
nega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS.

Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom 
občine vidno navedeno: Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup parcel št. 854/6 in 856/4, k.o. 
Miklavž na Dravskem polju – Borov gozd.

6. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

6.1 Postopek za izbor najugodnejšega 
ponudnika bo opravila Komisija za vodenje 
in nadzor postopka razpolaganja in upra-
vljanja s stvarnim premoženjem Občine Mi-
klavž na Dravskem polju. V primeru, da bo 
komisija ocenila, da zgolj na osnovi opre-
deljenih kriterijev, izmed ponudb ne more 
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je 
mogoče doseči ugodnejše pogoje razpola-
ganja, lahko opravi z najugodnejšimi po-
nudniki dodatna pogajanja. Komisija bo po 
zaključenem postopku predlagala županu 
izbor najugodnejšega ponudnika.

6.2 Javno odpiranje ponudb bo dne 
21. 8. 2012, s pričetkom ob 9. uri, v prosto-
rih Občine Miklavž na Dravskem polju (sejna 
soba, 1. nadstropje), Nad izviri 6, Miklavž na 
Dravskem polju.

6.3 Z izbranim ponudnikom bo Občina 
Miklavž na Dravskem polju sklenila pogod-
bo najkasneje v roku 15 dni od prejema 
obvestila. Če izbrani ponudnik ne bo podpi-
sal pogodbe v navedenem roku, bo Občina 
Miklavž na Dravskem polju zadržala njego-
vo varščino. V primeru, da bo prispelo več 
najugodnejših ponudb, bo pristojna komisi-
ja ponudnike, ki so ponudili enako visoko 
kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila po-
gajanja.

6.4 Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponu-
dnikom je izključena. Komisija lahko začeti 
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla ustavi.

7. Dodatne informacije: dodatne podrob-
nejše informacije o pogojih javnega zbiranja 
ponudb, natančnejše podatke o predmetni 
nepremičnini in informacije za ogled nepre-
mičnine, dobijo interesenti na Občini Miklavž 

na Dravskem polju, Občinska uprava, pri 
dobijo kontaktnih osebah: Suzana Gomolj, 
tel. 02/6296927, email: suzana.gomolj@
miklavz.si ali Aleš Rojko, tel. 02/6296829, 
email: up@miklavz.si.

Odlok o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu za območje urejanja z oznako 
MS2 – Miklavž na Dravskem polju, naselje 
»Borov gozd« je na vpogled na Občini Mi-
klavž na Dravskem polju in na spl. naslovu: 
http://www.izit.si/muv/index.php?action=sh
owObcina&obcinaID=20 in www.miklavz.si.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 8328 Ob-3745/12
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 

Ljubljana, objavlja na podlagi 33. in v pove-
zavi z 22. členom Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, 86/10) in 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin (raziskovalne 

opreme) Kemijskega inštituta
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: 

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljub-
ljana.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja pre-
mičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.

3. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je validirana (velja do 

20. 6. 2013) raziskovalna oprema: HPLC 
sistem (HPLC2)(Highperformance liquid 
chromatograph) ki ga sestavljajo komponen-
te: UV/VIS detektor (Thermo, Spectro Sy-
stem, UV2000 (UV/VIS detector, program-
mable, dual)), ID številka, 062/261445, leto 
nabave 2002; Autosampler z možnostjo gre-
tja kolon (Thermo Spectra System, AS1000 
(Fixed injection volume (menjava zank 5 – 
100 ul)), ID številka 030/110785, leto naba-
ve 2002; Črpalka (Thermo Spectra System, 
P1000 – izokratska), ID številka 20179, leto 
nabave 2011; Degazer (Thermo Spectra Sy-
stem, SCM 1000), ID številka: 092/202331, 
leto nabave 2002; Povezava HPLC računal-
nik (Thermo SN 4000 controler), ID številka: 
125/022535, leto nabave 2002; Računalnik 
(Philips), ID številka: 10080501793, leto na-
bave 2002, Monitor (HP 1740) in Printer (HP 
LaseJetP2014).

Izhodiščna cena: 6.450,00 EUR.
Premičnina se prodaja po načelu »vi-

deno–kupljeno«, zato kupec nima pravice 
uveljavljati kasnejših reklamacij. Vse stroške 
v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.

4. Dodatne informacije, ogled premičnin
Dodatne informacije v zvezi s prodajo 

in ogledom premičnine lahko dobite vsak 
delovni dan, na tel. 01/4760269 ali ena-
slov: alenka.golc.wondra@ki.si, kontaktna 
oseba dr. Alenka Golc Wondra, ali na tel. 
01/4760346, enaslov: aljosa.trtnik@ki.si, 
kontaktna oseba Aljoša Trtnik.

Priloga razpisne dokumentacije je obra-
zec ponudba (priloga 1), na katerem ponu-
dniki oddajo svojo ponudbo ter vzorec po-
godbe (priloga 2), v katerem so določene po-
godbene obveznosti kupca premičnine. Raz-
pisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Kemijskega inštituta: http://www.ki.si, v 
tiskani verziji jo lahko ponudniki prevzamejo 
osebno pri kontaktni osebi na sedežu Kemij-
skega inštituta.

5. Pogoji za udeležbo v postopku
5.1. Plačilo varščine

Ponudnik je dolžan vplačati varščino 
za resnost ponudbe v višini 10 % ponu-
jene cene na račun Kemijskega inštituta, 
št. 011006030344533 pri UJP (Banka Slo-
venije), in sicer do roka za oddajo ponudbe.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta 
v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi 
ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po 
izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina 
se ne obrestuje.

Prodajalec ima pravico zadržati plačano 
varščino:

– če izbrani ponudnik ne podpiše pro-
dajne pogodbe v roku 8 dni po prejemu 
obvestila o izbiri,

– če izbrani ponudnik odstopi od po-
godbe,

– če izbrani ponudnik ne plača kupnine 
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe 
ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo 
oziroma odstopi od pogodbe.

5.2. Način, mesto in rok za oddajo po-
nudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo 
prispele v zaprtih kuvertah, najkasneje do 
30. 8. 2012, do 10. ure, na naslov: Kemij-
ski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, 
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup 
raziskovalne opreme«. Na hrbtni strani ku-
verte mora biti označen polni naziv in naslov 
pošiljatelja ponudbe.

Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavlje-
na na naslov prodajalca, bo neodprta vrnje-
na ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki v 
roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, 
vsak delovni dan, na vložišču prodajalca, 
na naslovu Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

5.3. Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

1. ponudbo za nakup premičnine, ki 
ne sme biti nižja od izhodiščne, in izjavo o 
veljavnosti ponudbe do dne 31. 10. 2012 
(ponudba na predpisanem obrazcu in doka-
zilo o plačilu varščine) – priloga 1;

2. vsi ponudniki morajo predložiti iz-
polnjeno, na vsaki strani parafirano in prav-
ne osebe tudi žigosano prodajno pogodbo 
– priloga 2.

6. Odpiranje ponudb: javno odpiranje 
ponudb bo dne 31. 8. 2012, ob 12. uri, v 
prostorih Kemijskega inštituta, Hajdrihova 
19, 1000 Ljubljana. K javnemu odpiranju po-
nudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma 
njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno 
pooblastilo.

7. Izbor najugodnejšega ponudnika, 
sklenitev pogodbe in plačilo kupnine

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale vse zahtevane razpisne po-
goje in bodo enake ali višje od izhodiščne 
cene.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe 
je ponujena najvišja cena. V primeru, da 
enako ceno ponudi več ponudnikov, se naj-
ugodnejšim ponudnikom posreduje poziv k 
oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna 
pogajanja o ceni.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega 
ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 
roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri, v 
nasprotnem primeru se šteje, da je od na-
kupa odstopil.

Rok za plačilo kupnine je 8 dni od skle-
nitve pogodbe. Kupnina se plača na račun 
prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. 
Položena varščina se všteje v kupnino. Pla-
čilo celotne kupnine v navedenem roku je 
bistvena sestavina prodajne pogodbe.

mailto:suzana.gomolj@miklavz.si
mailto:suzana.gomolj@miklavz.si
mailto:up@miklavz.si
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8. Drugi pogoji in pogodbene obveznosti
Izbrani ponudnik mora prevzeti premični-

no v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine, in 
sicer na način in pod pogoji, ki so določeni v 
prodajni pogodbi.

V primeru, da izbrani ponudnik ne pre-
vzame premičnine v roku iz prejšnjega od-
stavka, ima prodajalec pravico zaračunati 
izbranemu ponudniku pogodbeno kazen v 
višini 50,00 EUR za vsak dan zamude.

9. Ustavitev postopka: prodajalec si pri-
drži pravico, da brez kakršnekoli odškodnin-
ske odgovornosti do sklenitve pogodbe pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob 
morebitni ustavitvi postopka se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov 
za prevzem razpisne dokumentacije in vpla-
čane varščine v neobrestovanem znesku.

Kemijski inštitut

 Ob-3760/12
Uprava družbe CETISGRAF, podjetje 

za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova uli-

ca 24, 3000 Celje, je dne 26. 7. 2012 od 
družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, 
d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, 
prejela obvestilo o spremembi pomembnih 
deležev v družbi CETISGRAF, d.d., Celje 
(118. člen ZTFI).

Na podlagi določbe 118. člena Zako-
na o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in 
3. točke 5. člena Sklepa o informacijah 
o pomembnih deležih vas obveščamo, da 
smo dne 26. 7. 2012 sklenili zavezovalni 
pravni posel – pogodbo o prodaji in nakupu 
delnic, v skladu s katero katere bomo ob 
uresničitvi odložnega pogoja sklenili raz-
polagalni pravni posel za pridobitev 311930 
navadnih kosovnih delnic z oznako CSGR, 
izdajatelja CETISGRAF, podjetje za zapo-
slovanje invalidov, d.d., Celje. Po tej prido-
bitvi bomo postali imetnik 311930 delnic 
z oznako CSGR, kar pomeni 94,52 % od 
vseh izdanih delnic CSGR z glasovalno 
pravico (330000).

Odložni pogoj se bo uresničil, če bo 
izdana odločba s strani pristojnega urada 
oziroma agencije o skladnosti koncentraci-
je, ki bi nastala s pridobitvijo delnic, s pra-
vili konkurence ali odločba istega organa 
o tem, da priglašena koncentracija ni po-
drejena določbam zakona o preprečevanju 
omejevanja konkurence. Do takrat družba 
GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d. 
ne bo imela nobene glasovalne pravice ali 
možnosti njihovega uresničevanja iz delnic 
CSGR. V prilogi vam pošiljamo tudi izpol-
njen obrazec PDEL.

Prosimo, da v skladu s 124. členom ZTFI 
zagotovite javno objavo tega obvestila in da 
o potencialni spremembi imetništva delnic 
obvestite tudi Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, skladno z 58. členom 
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zapo-
slovanju invalidov (ZZRZI).

Cetis – Graf d.d.  
direktor  

Uroš Gorišek
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Evidence sindikatov

Št. 101-7/2012-2 Ob-2805/12
Statut z nazivom Pravila sindikata pod-

jetja, ki je hranjen v Upravni enoti Maribor, 
na podlagi odločbe številka 14110156/93
080010, z dne 4. 11. 1993 in vpisan v evi-
denco statutov sindikatov pri Upravni enoti 
Maribor, pod zaporedno številko 156/1993, 
z dne 4. 11. 1993, se zbriše iz evidence sta-
tutov sindikatov z dne 15. 5. 2012.

S tem se iz evidence statutov sindikatov 
pri Upravni enoti Maribor izbriše sindikat z 
nazivom Sindikat podjetja Dravska tiskar-
na, s sedežem Valvazorjeva 38, Maribor.

Izbris je vpisan v evidenci statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod za-
poredno številko 6/2012, z dne 15. 5. 2012.

Št. 101-38/2012-3 Ob-3204/12
Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava 

Šiška, se z dnem 16. 5. 2012 v evidenci 
statutov sindikatov hrani Pravila/statut sin-
dikata Sindikat družbe Salus Ljubljana 
d.d., in sicer z naslednjimi podatki:

– zaporedna številka vpisa v evidenco: 
196,

– ime in kratica sindikata: Sindikat pod-
jetja Salus Ljubljana d.d.,

– sedež sindikata: Litostrojska c. 46a, 
Ljubljana.

Št. 101-11/2012-2 Ob-3597/12
ZSSS, Sindikat Mariborskega vodovoda, 

vpisan v evidenco sindikatov pri Upravni 
enoti Maribor, dne 12. 5. 1993, pod zapo-
redno številko 28/1993, je spremenil naziv 
sindikata in se odslej imenuje: Sindikat 
podjetja Mariborski vodovod.

Upravna enota Maribor z dnem izdaje te 
odločbe hrani spremenjeni statut Sindika-
ta podjetja Mariborski vodovod, z nazivom: 
Pravila Sindikata podjetja Mariborski vodo-
vod, z dne 20. 6. 2012, s sedežem sindikata 
Jadranska cesta 24, Maribor.

Sprememba naziva sindikata je vpisa-
na v evidenco sindikatov pri Upravni enoti 
Maribor, pod zaporedno številko 10/2012, z 
dne 9. 7. 2012.

Št. 101-9/2012-003-3 Ob-3617/12
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg svo-

bode 18, Tržič, s 17. 7. 2012, sprejme v 
hrambo spremembo pravil, vpisanih v evi-
denco statutov sindikatov, pod zap. št. 32, 
z nazivom: Pravila o delovanju sindikata 
podjetja Papir Servis d.o.o., sindikata z 
imenom: Sindikat Pergam – Papir Servis 
in sedežem: Tržič, Slap 8. Matična številka 
je 1321609.
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Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

Št. 12-020-000262 Ob-3772/12
Agencija za pošto in elektronske komuni-

kacije Republike Slovenije izdaja v skladu s 
4. in 13. členom Zakona o digitalni radiodifu-
ziji (Uradni list RS, št. 102/07, 85/10 in 47/12) 
ter 32., 36. in 118. členom Zakona o elektron-
skih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 
– UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11), 
v zvezi z javnim razpisom, ki je bil uveden 
na podlagi sklepa o uvedbi javnega razpisa 
za podelitev radijske frekvence za omrežje 
prizemne digitalne radiodifuzije DVBT na 
območju Ljubljane, št. 381414/2012/2 z dne 
25. 5. 2012, objavljenim v razglasnem delu 
Uradnega lista RS, št. 42/12 z dne 1. 6. 2012 
(Ob2913/12), naslednji

sklep

Razveljavi se javni razpis za podelitev 
radijske frekvence za omrežje prizemne 
digitalne radiodifuzije DVBT na območju 
Ljubljane, ki je bil dne 1. 6. 2012 objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 42.

Agencija za pošto in
elektronske komunikacije

Republike Slovenije

Št. 12-020-000262 Ob-3773/12
Agencija za pošto in elektronske komuni-

kacije Republike Slovenije izdaja v skladu s 
4. in 13. členom Zakona o digitalni radiodifu-
ziji (Uradni list RS, št. 102/07, 85/10 in 47/12) 
ter 32., 36. in 118. členom Zakona o elektron-
skih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 
– UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11), 
v zvezi z javnim razpisom, ki je bil uveden 
na podlagi sklepa o uvedbi javnega razpisa 
za podelitev radijske frekvence za omrežje 
prizemne digitalne radiodifuzije DVBT na 
območju Maribora, št. 381415/2012/2 z dne 
25. 5. 2012, objavljenim v razglasnem delu 
Uradnega lista RS, št. 42/12 z dne 1. 6. 2012 
(Ob2914/12), naslednji

sklep

Razveljavi se javni razpis za podelitev 
radijske frekvence za omrežje prizemne 
digitalne radiodifuzije DVBT na območju 
Maribora, ki je bil dne 1. 6. 2012 objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 42.

Agencija za pošto in
elektronske komunikacije

Republike Slovenije

Št. 12-020-000262 Ob-3774/12
Agencija za pošto in elektronske komu-

nikacije Republike Slovenije izdaja v skladu 
s 4. in 13. členom Zakona o digitalni radio-
difuziji (Uradni list RS, št. 102/07, 85/10 in 
47/12) ter 32., 36. in 118. členom Zakona o 
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, 
št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 
in 33/11), v zvezi z javnim razpisom, ki je bil 
uveden na podlagi sklepa o uvedbi javne-
ga razpisa za podelitev radijske frekvence 
za omrežje prizemne digitalne radiodifuzi-
je DVBT na območju med Jesenicami in 
Medvodami, št. 381413/2012/2 z dne 25. 5. 
2012, objavljenim v razglasnem delu Ura-
dnega lista RS, št. 42/12 z dne 1. 6. 2012 
(Ob2912/12), naslednji

sklep

Razveljavi se javni razpis za podelitev 
radijske frekvence za omrežje prizemne di-
gitalne radiodifuzije DVBT na območju med 
Jesenicami in Medvodami, ki je bil dne 1. 6. 
2012 objavljen v Uradnem listu RS, št. 42.

Agencija za pošto  
in elektronske komunikacije

 Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb

 Ob-3747/12

Preklic

Direktor družbe DAVA d.o.o., Gasilska 
ulica 3, 2352 Selnica ob Dravi, matična 
številka: 5827256000, davčna številka:  
SI74810448 (v nadaljevanju: DAVA d.o.o. 
ali družba) na podlagi 629. člena Zakona 
o gospodarskih družbah objavlja obvesti-
lo, da preklicuje objavo z dne 25. 5. 2012, 
ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, 
št. 38/12, stran 1136, ki je bilo objavljeno v 
rubriki Objave gospodarskih družb.

DAVA d.o.o.  
direktor  

Silvo Taferner 

 Ob-3734/12
Družba VOEGELE SHOES, trgovina z 

obutvijo, d.o.o. – v likvidaciji, Žolgarjeva 
ulica 14, 2310 Slovenska Bistrica, matič-
na št. 2145634000, ki jo po pooblastilu z 
dne 28. 6. 2012 zastopa Odvetniška pisar-
na Blaž Pate d.o.o., Dunajska cesta 159, 
1000 Ljubljana, objavlja v skladu z določi-
lom 412. člena ZGD1 poziv likvidacijskim 
upnikom in dolžnikom:

1. Da v roku 30 dni po objavi tega 
poziva s priporočeno pošto prijavijo svo-
je terjatve do družbe VOEGELE SHOES, 
trgovina z obutvijo, d.o.o. – v likvidaciji, 
na naslov pooblaščenca Odvetniška pisar-
na Blaž Pate d.o.o., Dunajska cesta 159, 
1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava terja-
tve – VOEGELE SHOES d.o.o. – v likvida-
ciji«. Prijavam je potrebno priložiti listine, 
ki dokazujejo obstoj in višino terjatev.

2. Da takoj poravnajo svoje obveznosti 
do družbe VOEGELE SHOES, trgovina z 
obutvijo, d.o.o. – v likvidaciji.

VOEGELE SHOES, trgovina  
z obutvijo, d.o.o. – v likvidaciji  

Mark Roland  
likvidacijski upravitelj  

Martin Josef Stadler  
likvidacijski upravitelj

 Ob-3757/12
Uprava družbe Skupina Prva, d.d., 

Ameriška ulica 8, Ljubljana (v nadalje-
vanju: Skupina Prva, d.d.) na podlagi 
375. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah – ZGD1 objavlja obvestilo:

1. Skupina Prva d.d., Ameriška ulica 8, 
1000 Ljubljana, obvešča, in javno obja-
vlja, da je Okrožno sodišče v Ljubljani, 
s sklepom pod št. Srg 2012/29885 z dne 
20. 7. 2012 vpisalo skupščinski sklep št. 4 
o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala 
z zmanjšanjem nominalnega zneska del-
nic, po katerem se osnovni kapital družbe 
v višini 15.149.636,00 EUR zmanjša za 
1.123.048,00 EUR tako, da po zmanjša-
nju osnovni kapital znaša 14.026.588,00 
EUR, ki se glasi:

sklepi o povečanju osnovnega kapitala iz 
sredstev družbe (kot so predlagani pod 
točko 3. dnevnega reda 15. redne seje 
skupščine družbe Skupina Prva d.d.).

Sklepi pod to točko so veljavno sprejeti 
pod pogojem, če s sklepi pod to točko in 
sklepi pod točko 3. tega dnevnega reda 
na ločenem zasedanju, s predpisano ve-
čino soglašajo prednostni delničarji razre-
da B.«

2. Prav tako je Okrožno sodišče v Ljub
ljani s sklepom Srg 2012/29885 vpisalo 
tudi spremembo statuta delniške družbe.

3. Skupina Prva d.d. v skladu z do-
ločilom 375. člena ZGD1 obvešča, da 
imajo upniki katerih terjatve so nastale 
pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju 
osnovnega kapitala v register pravico, da 
v šestih mesecih po tej objavi prijavijo 
svoje terjatve in zahtevajo zavarovanje. 
Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti 
upniki, ki imajo ob morebitnem stečajnem 
postopku pravico do prednostnega popla-
čila. Upniki lahko zahtevajo zavarovanje 
tudi, če delničarji niso izplačani. Plačila 
delničarjem se opravijo na podlagi zmanj-
šanja osnovnega kapitala šele potem, ko 
bo od objave vpisa preteklo šest mesecev 
in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pra-
vočasno javili zagotovljeno poplačilo ali 
dano zavarovanje.

Skupina Prva, d.d.  
predsednica uprave  

Alenka Žnidaršič Kranjc

 Ob-3775/12
V skladu s 520. členom ZGD1 in skle-

pom edinega družbenika družbe Promet 
Terra d.o.o., Krčevinska ulica 19, 2000 
Maribor, Petra Osrajnik, Krčevinska ulica 
19, 2000 Maribor, direktor družbe Promet 
Terra d.o.o. Peter Osrajnik, Krčevinska 
ulica 19, 2000 Maribor, objavlja sklep o 
zmanjšanju osnovnega kapitala.

Osnovni kapital družbe Promet Ter-
ra d.o.o., ki je doslej znašal 108.493,00 
EUR, se zaradi prevelikega obsega la-
stnega kapitala glede na dejavnost in 
potrebe družbe zmanjša po postopku re-
dnega zmanjšanja osnovnega kapitala za 
znesek 100.993,00 EUR tako, da znaša 
znesek osnovnega kapitala družbe Pro-
met Terra d.o.o. po izvedenem zmanjšanju 
7.500,00 EUR.

Edini družbenik družbe od datuma vpi-
sa sklepa o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala v sodni register bo Peter Osrajnik 
posedoval en poslovni delež v nominal-
nem znesku 7.500,00, kar bo predstavljalo 
100 % osnovnega kapitala družbe.

Po izvedeni registraciji zmanjšanja 
osnovnega kapitala v sodnem registru se 
znesek za katerega se osnovni kapital, v 
skladu s sklepom, zmanjša, izplača edi-
nemu družbeniku Petru Osrajniku, Krče-
vinska ulica 19, 2000 Maribor.

»4.1. Osnovni kapital družbe Skupina 
Prva d.d., Ljubljana, ki po izvedbi pove-
čanja osnovnega kapitala, skladno s toč-
ko 3 tega sklepa, znaša 15.149.636,00 
EUR in je razdeljen na 275.006 navadnih 
imenskih delnic razreda A z nominalno 
vrednostjo delnice 28,00 EUR in skupno 
nominalno vrednostjo 7.700.168,00 EUR 
in 191.012 prednostnih imenskih delnic 
razreda B z nominalno vrednostjo delnice 
39,00 EUR in skupno nominalno vredno-
stjo 7.449.468,00 EUR, se po izvedenem 
povečanju zaradi prevelikega obsega ka-
pitala glede na dejavnost in potrebe druž-
be, zmanjša po postopku rednega zmanj-
šanja osnovnega kapitala z zmanjšanjem 
nominalnega zneska delnic.

Osnovni kapital se zmanjša za 
1.123.048,00 EUR, in sicer tako, da se no-
minalna vrednost delnic razreda A zmanj-
ša na 26 EUR, nominalna vrednost delnic 
razreda B pa na 36 EUR.

Osnovni kapital po zmanjšanju zna-
ša 14.026.588,00 EUR in je razdeljen 
na 275.006 navadnih imenskih delnic ra-
zreda A z nominalno vrednostjo delnice 
26,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 
7.150.156,00 EUR in 191.012 prednostnih 
imenskih delnic razreda B z nominalno vre-
dnostjo delnice 36,00 EUR in skupno nomi-
nalno vrednostjo 6.876.432,00 EUR.

4.2. Delničarjem razreda A pripada iz-
plačilo iz naslova zmanjšanja nominalne 
vrednosti delnic v višini 2 EUR na delni-
co razreda A, delničarjem razreda B pa 
izplačilo v višini 3 EUR na delnico ra-
zreda B. Presečni dan za izdajo novih 
delnic se določi v skladu s 70.a členom 
Zakona o nematerializiranih vrednostnih 
papirjih (ZNVP), in sicer en delovni dan 
pred dnem, na katerega klirinško depotna 
družba začne izvrševati vpise v central-
nem registru v zvezi s tem korporacijskim 
dejanjem izdajatelja.

4.3. Izplačilo delničarjem se skladno 
s 375. členom ZGD1 izvede po preteku 
roka šestih mesecev od objave sklepa o 
zmanjšanju osnovnega kapitala in potem, 
ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno 
javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarova-
nje njihovih terjatev. Izplačilo se opravi 
na transakcijske račune imetnikov delnic.

4.4. Upnike, katerih terjatve so ali bodo 
nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanj-
šanju osnovnega kapitala v sodni register, 
se z objavo opozori na pravico, da lahko 
zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v 
šestih mesecih po objavi sklepa prijavijo, 
če ne bi mogli biti poplačani.

4.5. Pooblasti se nadzorni svet družbe, 
da spremeni statut družbe, tako da uskladi 
besedilo Statuta družbe v skladu s spre-
jetimi sklepi.

4.6. Sklepi pod to točko ne veljajo, če 
niso veljavno sprejeti, ne veljajo, preneha-
jo veljati ali niso vpisani v sodni register: 
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Direktor družbe poziva upnike, da se v 
roku 30 dni od objave zglasijo pri družbi in 
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala družbe. Družba bo upnikom, 
ki ne bi soglašali z zmanjšanjem osnovnega 
kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila 
varščino. Vse upnike, ki so družbi znani, bo 
družba pozvala neposredno.

Promet Terra d.o.o.

 Ob-3771/12
Dne 30. 7. 2012 je bil sodnemu regi-

stru Okrožnega sodišča v Ljubljani predlo-
žen delitveni načrt opr. št. SV 695/12 druž-
be RE nepremičnine, d.o.o., Komenskega 
ulica 12, 1000 Ljubljana, matična številka 
1943014000, na podlagi katerega bo izve-
deno statusno preoblikovanje te družbe: od-
delitev z ustanovitvijo nove družbe.

Na sedežu družbe RE nepremičnine, 
d.o.o. je od dneva objave tega obvesti-
la do dneva skupščine, ki bo odločala o 
soglasju k delitvi, družbenikom na vpo-
gled delitveni načrt in ostale listine, kot 
smiselno izhaja iz drugega odstavka 
586. člena ZGD1, v zvezi s prvim odstav-
kom 629. člena ZGD1. Družbeniki imajo 
pravico zahtevati, da jim družba najkasne-
je naslednji delovni dan po prejemu zah-
teve brezplačno izroči prepis navedenih 
listin. Na začetku obravnave na skupščini 
bo direktor družbe ustno razložil vsebino 
delitvenega načrta in obvestil o vseh po-
membnih spremembah premoženja druž-
be v obdobju od sklenitve delitvenega na-
črta do zasedanja skupščine.

RE nepremičnine, d.o.o. 

Sklici skupščin 

Št. 8/2012 Ob-3767/12

Popravek

V objavi 28. skupščine delničarjev druž-
be Kompas Mejni turistični servis d.d., ob-
javljeni v Uradnem listu RS, št. 57/12, dne 
27. 7. 2012, se predlogi sklepov pod točko 
5. preštevilčijo, tako da se pravilno glasijo:

»5.1. Potrdi in odobri se delo uprave v 
poslovnem letu 2011 ter se ji na podlagi 
293. in 294. člena ZGD1 podeli razrešnica.

5.2. Potrdi in odobri se delo nadzorne-
ga sveta v sestavi Samo Primožič, Samo 
Majhenič in Lojzka Legat v poslovnem letu 
2011, ter se s tem članom nadzornega sveta 
na podlagi 293. in 294. člena ZGD1 podeli 
razrešnica.

5.3. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 
31. 12. 2011, v višini 2.636.678,76 EUR se 
uporabi:

– Del bilančnega dobička v višini 
196.218,33 EUR se uporabi za izplačilo divi-
dend v bruto vrednosti 0,33 EUR na delnico.

– Preostanek bilančnega dobička v zne-
sku 2.440.460,43 EUR se ne razdeli in osta-
ne nerazporejen ter se v celoti izkaže kot 
preneseni dobiček.

Uredništvo

Št. 074519 Ob-3795/12

Popravek

Na podlagi 37. člena Statuta družbe 
Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve 
in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 

Ljubljana, in prvega odstavka 295. člena 
ZGD1 upravni odbor objavlja

popravek sklica 11. skupščine
družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene 
storitve in inženiring, Šmartinska cesta 

134 a, 1000 Ljubljana,
za torek, 14. 8. 2012, ob 12. uri, v sej-

ni sobi, v 3. nadstropju, na sedežu družbe 
Gradis skupina G d.d., na Šmartinski ce-
sti 134 a,v Ljubljani, objavljenega v Ura-
dnem listu RS, v petek, 13. 7. 2012, št. 53, 
Ob-3501/12.

Za naslovno vrstico Predlogi delničarjev 
se doda naslovna vrstica

Vpogled v predloge sklepov, obrazlo-
žitve točk dnevnega reda in drugo doku-
mentacijo.

Na poslovnem naslovu družbe Šmartin-
ska cesta 134 a, Ljubljana, so od dneva 
sklica skupščine pa vse do vključno dne-
va zasedanja skupščine, v času od 9. do 
12. ure, dostopni in brezplačno na vpogled:

– Predlog sklepov in obrazložitve točk 
dnevnega reda.

Gradis skupina G d.d.
Upravni odbor

 Ob-3746/12
Direktor družbe Ultramarin, razvojno 

podjetje d.d., Babinska c. 5, Ljutomer, na 
podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 
Statuta družbe sklicuje

skupščino
družbe Ultramarin, razvojno podjetje 

d.d.,
ki bo v četrtek, 6. 9. 2012, ob 10 uri, v 

poslovnih prostorih družbe Ultramarin, ra-
zvojno podjetje d.d., Babinska cesta 5, 9240 
Ljutomer.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev predsednika, dveh prešte-
valcev glasov ter notarja.

Predlog sklepa:
1. Skupščina izvoli za predsednico 

skupščine Horvat Blanko, za prešteval-
ki glasov Počič Dragico in Kuster Suzano. 
Skupščina se seznani, da bo zapisnik o delu 
skupščine vodil notar Šömen Franc.

2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe 
za leto 2011 z mnenjem revizorja in poro-
čilom nadzornega sveta skupščini družbe, 
uporaba bilančnega dobička leta 2011 in 
odločanje o podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa:
1. Skupščina družbe Ultramarin, ra-

zvojno podjetje d.d. se seznani z revidiranim 
Letnim poročilom družbe za leto 2011 in s 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in 
potrditvi letnega poročila.

2. Čisti poslovni izid družbe Ultramarin 
d.d. za leto 2011 znaša 121.650,98 EUR. 
Uprava je 5 % čistega poslovnega izida za 
leto 2011 razporedila v zakonske rezerve v 
znesku 6.082,55 EUR. Sprejme se uporaba 
bilančnega dobička družbe na dan 31. 12. 
2011, in sicer:

– da se preneseni čisti dobiček iz prej-
šnjih let razporedi za oblikovanje zakonskih 
rezerv v višini 240.645,81 EUR;

– da se čisti poslovni izid leta 2011 
oziroma bilančni dobiček družbe v znesku 
115.568,43 EUR razporedi za: oblikovanje 
zakonskih rezerv v višini 6.174,45 EUR; pre-
ostali del čistega poslovnega izida v višini 
109.393,98 EUR ostane nerazporejen.

3. Skupščina upravi in nadzornemu 
svetu podeljuje razrešnico za delo v po-
slovnem letu 2011, s čimer potrdi in odobri 
njuno delo.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto 
2012.

Predlog sklepa:
1. Za izvedbo revizije poslovanja 

družbe za leto 2012 se imenuje revizijska 
hiša AUDIT&Co, družba za revizijo in sve-
tovanje d.o.o. iz Murske Sobote.

4. Ugotovitev knjigovodske vrednosti 
delnic delničarjadružbe Avtoimpex d.o.o., 
Ljubljana – v stečaju.

Predlog sklepa:
1. Za potrebe prodaje 286.590 na-

vadno prosto prenosljivih kosovnih delnic 
last družbe Avtoimpex d.o.o., Ljubljana – v 
stečaju skladno z ZFPPIPP, delničarji po-
trjujejo ugotovitev knjigovodske vrednosti 
ene delnice na dan 31. 12. 2011, ki znaša 
4,94 EUR. Skupaj knjigovodska vrednost 
vseh 286.590 navadno prosto prenosljivih 
kosovnih delnic znaša 1.415.754,60 EUR.

5. Dezinvestiranje dolgoročne naložbe.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani in soglaša s 

postopno odprodajo deleža v družbi Poli-
ester cevi d.o.o. Priboj z namenom zmanj-
šanja obveznosti do banke.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na 
njej uresničujejo glasovalno pravico le 
tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic 
vpisani v centralnem registru nemateria-
liziranih vrednostnih papirjev konec četr-
tega dne pred zasedanjem skupščine (v 
nadaljevanju:presečni dan), in ki svojo 
udeležbo na skupščini najkasneje konec 
četrtega dne pred njenim zasedanjem pi-
sno prijavijo v tajništvu družbe na naslov: 
Ultramarin d.d., Babinska cesta 5, 9240 
Ljutomer.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom za zastopanje na skup-
ščini, zakoniti zastopniki še z izpisom iz 
sodnega registra. Pooblastila morajo biti 
v pisni obliki in dana v hrambo na sedež 
družbe najkasneje konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine.

Udeleženci skupščine se pred zaseda-
njem skupščine prijavijo v tajništvu družbe, 
kjer bodo s podpisom na seznam prisotnih 
delničarjev potrdili svojo prisotnost in pre-
vzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Dopolnitev dnevnega reda
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. Delničarji, ki izpolnjujejo 
pogoje za vložitev zahteve za dodatno toč-
ko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD1 (v nadaljevanju: na-
sprotni predlog) ali predloge za volitve čla-
nov nadzornega sveta iz 301. člena ZGD1 
(v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni 
oziroma volilni predlog se objavi, če bo del-
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ničar v sedmih dneh po objavi sklica skup-
ščine, družbi poslal predlog za objavo v 
skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD1.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo 

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne, v istih prostorih in z istim 
dnevnim redom, čez 30 minut. Ob ponov-
nem sklicu bo skupščina veljavno odločala 
ne glede na višino zastopanega osnovnega 
kapitala.

Delničarjeva pravica do obveščanja
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnev-
nega reda ter izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 
305. člena ZGD1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitev 
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo

Na sedežu družbe Babinska cesta 5, Lju-
tomer, so vsak delavnik, od dneva sklica 
skupščine pa vse do vključno dneva zase-
danja skupščine, v času od 10. do 12. ure, 
v tajništvu družbe dostopni in brezplačno na 
voljo predlogi in obrazložitve sklepov.

Ultramarin, razvojno podjetje d.d.  
Uprava družbe

 Ob-3749/12
Na podlagi 14. člena Statuta delniške 

družbe Instrumentation Technologies d.d. 
glavni izvršni direktor in predsednik uprav-
nega odbora družbe sklicuje

skupščino
družbe Instrumentation Technologies, 

d.d.,
ki bo v četrtek, dne 13. septembra 2012, 

ob 14. uri, na sedežu družbe Velika pot 22, 
Solkan, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in delovnih teles skupščine.

2. Seznanitev delničarjev družbe z rezul-
tati poslovanja in letnim poročilom za leto 
2011 ter podelitev razrešnice.

Glavni izvršni direktor bo delničarjem po-
sredoval informacijo o letnem poročilu druž-
be za leto 2011.

Predlog sklepa:
2.1. Dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 

2011 znaša 95.180,00 EUR, ostaja v celo-
ti nerazporejen. Prenešeni dobiček na dan 
31. 12. 2011 znaša 2.539.212,00 EUR in je 
enak prenesenemu dobičku na dan 31. 12. 
2010, povečanemu za dobiček leta 2010.

2.2. Glavnemu izvršnemu direktorju in 
članom upravnega odbora se podeli razre-
šnica za leto 2011.

Gradivo za skupščino družbe je vsem 
delničarjem na razpolago na sedežu družbe 
vsak delovni dan.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji osebno ali po pooblaščencu. Če se 
delničar skupščine udeleži po pooblaščen-
cu, mora biti pooblastilo za zastopanje na 
skupščini pisno in mora biti pred ali ob sklicu 
predloženo družbi.

Instrumentation Technologies, d.d.  
Rok Uršič  

glavni izvršni direktor in predsednik 
upravnega odbora

 Ob-3750/12
V skladu s točko 6.3. Statuta družbe 

Kongrad gradbeno, obrtno, instalacij-
sko in proizvodno podjetje d.d., Tovar-
niška 3, Slovenske Konjice, uprava družbe 
sklicuje

18. redno sejo skupščine delničarjev

Skupščina bo dne 4. septembra 2012, 
ob 18. uri, na sedežu družbe Tovarniška 3, 
Slovenske Konjice.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Poslovno poročilo za leto 2011.
4. Poročilo nadzornega sveta za leto 

2011.
5. Delitev dobička za leto 2011.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo 

vsi delničarji družbe. Delničarji lahko glasu-
jejo na podlagi glasovnic osebno ali po poo-
blaščencu, ki se mora izkazati s pisnim poo-
blastilom. Zaradi ugotovitve števila glasov in 
razdelitve glasovnic morajo delničarji, ki želijo 
na skupščini uveljavitvi pravico do glasova-
nja, prijaviti svojo udeležbo na skupščini tri 
dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Skupščina veljavno odloča z večino gla-
sov, če je na seji prisotnih več kot 15 % vseh 
glasov delničarjev. V primeru neuspešnega 
sklica bo ponovna seja skupščine istega 
dne, v istem prostoru in z istim dnevnim 
redom, ob 19. uri. Na ponovnem zasedanju 
skupščina odloča z večino glasov na seji 
prisotnih delničarjev.

Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje 
k posameznim točkam dnevnega reda in ob-
razložitve predlogov sklepov delničarjem ter 
pooblastila za glasovanje na skupščini bodo 
poslana delničarjem sedem dni pred sklicem 
skupščine, objavljenem v Uradnem listu RS.

Kongrad d.d.  
predsednik uprave  

Franc Lašič inž.

 Ob-3751/12
Uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta

skupščino
družbe Vipap Videm Krško d.d., Krško, 

Tovarniška 18,
na dan 4. 9. 2012, ob 9. uri, v Krškem, 

na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim 
redom:

Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotno-
sti in sklepčnosti.

1. Izvolitev in imenovanje delovnih teles 
skupščine.

a) Izvolitev predsednika.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se izvoli Miloš Habrnál.
b) Imenovanje notarja za sestavo za-

pisnika.
Predlog sklepa: kot notarja za sestavo 

zapisnika skupščine se imenuje Miro Košak, 
notar iz Ljubljane.

2. Seznanitev z letnim poročilom za po-
slovno leto 2011.

Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila z letnim po-

ročilom za poslovno leto 2011, katerega je 
revidirala revizijska hiša UHY Revizija in 
svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljublja-
na, in preveril nadzorni svet, ki je skupščini 
predal pisno poročilo o preveritvi revidirane-
ga letnega poročila.

Skupščina potrdi in odobri delo uprave 
in nadzornega sveta družbe v poslovnem 
letu 2011 in članom obeh organov podeljuje 
razrešnico.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje re-

vizorja za poslovno leto 2012, in sicer je to 

revizijska hiša UHY Revizija in svetovanje 
d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna 

v eni uri od začetka skupščine, bo nadome-
stna skupščina zasedala na sedežu družbe, 
v 24 urah od trenutka, ko bi morala zasedati 
skupščina, na kateri ni bila dosežena sklep-
čnost. Nadomestna skupščina je sklepčna 
ne glede na višino prisotnega osnovnega 
kapitala.

Vipap Videm Krško d.d.  
predsednik uprave družbe  

Miloš Habrnál

 Ob-3776/12
V skladu z določili Zakona o gospodar-

skih družbah in 14. členom Statuta delniške 
družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., 
Ljubljana upravni odbor družbe sklicuje

20. sejo skupščine
družbe Gostinsko podjetje Ljubljana 

d.d., Ljubljana,
ki bo 5. 9. 2012, ob 12. uri, na sedežu 

družbe, Dunajska 270, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora: za 

predsednika skupščine se izvoli Bojana Vin-
kovič, za preštevalko glasov se izvoli Sla-
vica Gjerek. Na seji skupščine je prisoten 
vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z Letnim po-
ročilom za poslovno leto 2011, z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom upravnega od-
bora o preveritvi in potrditvi letnega poročila 
za poslovno leto 2011.

Predloga sklepov upravnega odbora:
a) Skupščina se seznani z Letnim poroči-

lom družbe za poslovno leto 2011, mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom upravnega od-
bora o preveritvi in potrditvi letnega poročila 
za poslovno leto 2011.

b) Skupščina podeljuje razrešnico za 
delo upravnemu odboru ter izvršnemu di-
rektorju, s katero potrjuje in odobrava delo 
teh organov družbe za poslovno leto 2011.

3. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa upravnega odbora: skup-
ščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slo-
venija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Žele-
zna cesta 8a, Ljubljana za revidiranje raču-
novodskih izkazov družbe GP Ljubljana d.d. 
za poslovno leto 2012.

Udeležba na skupščini in prijava udelež-
be na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. 
Ljubljana tri dni pred zasedanjem skup-
ščine, oziroma njihovi pooblaščenci in za-
stopniki.

Delničar oziroma njegov pooblaščenec 
ali zastopnik, ki se želi udeležiti skupščine 
in na njej glasovati, mora svojo udeležbo 
na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni 
pred skupščino. Pooblaščenec lahko ure-
sničuje glasovalno pravico le s pisnim poo-
blastilom, ki ga predloži družbi, kjer ostane 
shranjeno.

Udeleženci morajo svojo identiteto izka-
zati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz 
registra pravnih oseb in pooblastilom.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v 
poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro 
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb 
identifikacije upravičencev do udeležbe in 
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glasovanja lahko uresničuje svoje glasoval-
ne pravice le tisti delničar, ki se skupščine 
udeleži pravočasno.

Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, le-

tno poročilo, poročilo upravnega odbora o 
preveritvi letnega poročila, je delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe, od dneva 
objave sklica skupščine 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 13. uri, v 
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina 
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
ničarjev.

GP Ljubljana d.d.  
Upravni odbor

Razširitve dnevnih redov

 Ob-3753/12
Uprava družbe OPALIT, poslovne stori-

tve d.d., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, 
na podlagi 298. in 300. člena ZGD1 na 
zahtevo delničarja Jureta Prebila objavlja 
nasprotni predlog in razširitev dnevnega 
reda 10. skupščine delniške družbe Opalit, 
poslovne storitve d.d., Poljanski nasip 6, 
Ljubljana, katere sklic je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 53, dne 13. 7. 2012:

Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega 
reda:

Upravi Iztoku Žaberlu in članom nad-
zornega sveta se razrešnice za leto 2011 
ne podeli.

Dnevni red se razširi:
5. Skupščina nalaga upravi, da najkas-

neje v 6 mesecih od dneva skupščine vloži 
odškodninsko tožbo proti Mitju Jenku, Iztoku 
Žaberlu in odvetnici Mojci Lukančič zaradi 
domnevno povzročene škode, ki je nastala 
z usklajenim delovanjem z umikom tožbenih 
zahtevkov I Pg 256/2007 in V Pg 4951/2009, 
s katerimi so družbo Opalit d.d. domnevno 
oškodovali za najmanj 5.727.462,00 EUR, 
ter zaradi umikov tožbenih zahtevkov II P 
677/2009 in V Pg 1049/2010.

Zahteva za razširitev dnevnega reda in 
nasprotni predlog bosta delničarjem posre-
dovana po pošti po prejemu pisne zahteve 
za posredovanje gradiva.

OPALIT poslovne storitve, d.d.

Nasprotni predlogi

 Ob-3769/12
Uprava družbe Delo Prodaja, družba za 

razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunaj-
ska cesta 5, Ljubljana, v zvezi z 21. redno 
sejo skupščine družbe Delo Prodaja, d.d., ki 
bo 20. 8. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe, 
Dunajska cesta 5, Ljubljana, obvešča delni-
čarje, da je dne 24. 7. 2012 prejela nasprotni 
predlog družbe Primorski skladi, Upravljanje 
z investicijskimi skladi, d.d., Koper, Pristani-
ška 12, 6000 Koper, ki je v svojem imenu in 
za račun delniškega podsklada PSP Krov-
nega sklada PSP Modra linija – delniški, 
podal nasprotni predlog k 3. točki dnevne-
ga reda »Sklepanje o uporabi bilančnega 
dobička ter podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu« v naslednjem besedilu:

»Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega 
reda:

a) Bilančni dobiček, ki za leto 2011 znaša 
11.713.633,86 EUR, se uporabi za:

– izplačilo dividend v višini 1.207.497,50 
oziroma 2,5 EUR bruto na delnico,

– preostali del v višini 10.506.136,36 
EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki so 
dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa 
na skupščini družbe vpisani v delniško knji-
go kot imetniki delnic s pravico do dividend, 
in sicer v roku 60 dni po sprejemu tega skle-
pa na skupščini družbe.

b) V skladu z 294. členom ZGD1 skup-
ščina družbe upravi in nadzornemu svetu 
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 
2011.

Utemeljitev nasprotnega predloga del-
ničarjem

Glede na visok delež finančnih naložb 
v povezana podjetja, od katerih se priča-
kujejo primerni prihodki od financiranja, 
in glede na pozitivni izid iz poslovanja, 
predlagamo, da se za dividende nameni 
približno desetina bilančnega dobička, in 
sicer 2,5 EUR na delnico. Po našem mne-
nju bo družba kljub izplačilu dela bilanč-
nega dobička še zmeraj lahko nadaljevala 
s procesom razdolževanja, še posebej, 
če bo poskrbela za primerno donosnost 
svojih finančnih naložb. Hkrati bo družba 
malim delničarjem poslala jasen signal, 
da jih v obdobju, ko je kotacija delnic na 
najnižjih ravneh, ni pozabila.«

Delo Prodaja d.d.
Jožef Petrovič  

predsednik uprave
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Zavarovanja terjatev

SV 217/12 Ob-3754/12
Na podlagi neposredno izvršljive-

ga notarskega zapisa notarke mag. Karin 
Schöffmann z Jesenic, opr. št. SV 217/12 z 
dne 26. 7. 2012, je bila zastavljena nepre-
mičnina, z ident. št. 217520542, enosobno 
stanovanje št. 2, v pritličju, v izmeri 44,56 m2, 
Cesta Borisa Kidriča 12, 4270 Jesenice, last 
zastaviteljice Zehide Smlatić, stanujoče 
Cesta bratov Stražišarjev 30, 4270 Jeseni-
ce, podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 7. 
2012, vse v korist osebe z imenom: Nova 
Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, s sedežem 
v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka: 
5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 
50.000,00 EUR s pripadki.

SV 437/2012 Ob-3755/12
. Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz 
Novega mesta, opr. št. SV437/2012, z dne 
18. 7. 2012, je bilo trosobno stanovanje, v 
II. nadstropju stanovanjske hiše, v Novem 
mestu, na Glavnem trgu 2, v izmeri 108 m2 
(iz sklepa geodetske uprave, št. postopka 
14562613 z dne 16. 8. 2011 izhaja, da je 
nepremičnina nestanovanjska, številka 5, 
št. dela stavbe 14567965, z neto tlorisno 
površino 126.22 m2), ident. št. stavbe 796, 

ki stoji na parc. št. 1510/0, k.o. 1456 – Novo 
mesto, last K.A.B. d.o.o. Novo mesto, Krat-
ka ulica 1, 8000 Novo mesto, matična št.: 
5353688000, zastavljeno v korist upnice 
SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljublja-
na, matična številka 5026237000, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 12.855,20 
EUR, s pripadki.

SV 438/2012 Ob-3756/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz 
Novega mesta, opr. št. SV438/2012, z dne 
18. 7. 2012, je bilo trosobno stanovanje, v 
II. nadstropju stanovanjske hiše, v Novem 
mestu, na Glavnem trgu 2, v izmeri 108 m2 
(iz sklepa geodetske uprave, št. Postopka 
14562613 z dne 16. 8. 2011 pa izhaja, da 
je nepremičnina nestanovanjska, številka 
5, št. dela stavbe 14567965, z neto tlori-
sno površino 126,22 m2), ident. št. stavbe 
796, ki stoji na parc. št. 1510/0, k.o. 1456 
– Novo mesto, last K.A.B. d.o.o. Novo me-
sto, Kratka ulica 1, 8000 Novo mesto, ma-
tična št.: 5353688000, zastavljeno v korist 
upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1000 
Ljubljana, matična številka 5026237000, 
za zavarovanje denarne terjatve v višini 
28.500,00 EUR, s pripadki.
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Objave sodišč

Izvršbe

In 19/2009 Os-2329/09
Z rubežnim zapisnikom z dne 16. 2. 

2009 izvršitelja Janka Zorčič je bil v izvr-
šilnem postopku, opr. št. In 19/2009, ki 
se vodi pri Okrajnem sodišču v Brežicah, 
opravljen rubež nepremičnine – dvosobno 
stanovanje št. 9, v izmeri 54,67 m2, ki se 
nahaja v stanovanjski hiši Maistrova št. 6, v 
Brežicah, parc. št. 316, k.o. Brežice. Stano-
vanje je last dolžnice Renate Deduš, Lack-
ova cesta 43a, Maribor, po kupoprodajni 
pogodbi št. 07/1213/94250.

S sklepom z dne 6. 2. 2009 je sodišče 
dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, v korist upnika 
KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9/I, 
Brežice, zaradi izterjave 366,95 EUR.

Okrajno sodišče v Brežicah  
dne 9. 3. 2009

In 296/2011 Os-3510/12
Izvršitelj Franko Slavec je dne 28. 5. 

2012, ob 10. uri, v izvršilni zadevi In 
62/2011; In 296/11, Okrajno sodišče v Ko-
pru zaradi izterjave 91.620,01 EUR s pp ob 
prisotnosti upnika (obveščen) Milic Pietro 
in Pintarič Milic Patricija, Borgho Grotta 
10, Zgonik, Italija (oba) ni pristopil nihče; 
dolžnika (obveščen) Car Lorena in Car Zo-
ran, 1. Zustavičeva ulica 2, Izola in 2. Pod-
brdo 56/a, Podbrdo, prisotna Car Lorena; 
opravil rubež nepremičnine, ki ni vknjiže-
na v zemljiško knjigo (opis nepremičnine): 
poslovni prostor, lociran v Beblerjevi ulici 
1/a, objekt CCenter za Gradom Koper, 
v naravi bivša cvetličarna Mimoza, ki se 
sestoji iz prodajnega prostora, sanitarij in 
skladiščnim prostorom v kleti, v skupni iz-
meri 41 m2. Oznaka poslovnega prostora: 
stavba 2989, posl. prostor 5. Postopek fo-
tografiran, št. posn.: 7. Na stavbi je hišna 
številka Beblerjeva 2a, Koper.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 9. 7. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

P 124/2012 Os3614/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni 
zadevi tožeče stranke Janka Popovič, Bo-
hinjčeva 10, Ljubljana, ki ga zastopa Niko 
Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper 
toženo stranko: 1. neznani in neznano kje 
bivajoči dediči po pokojnem Jovu Popovi-
ču, z zadnjim bivališčem na naslovu Popo-
viču 9, Radatoviči, Republika Hrvaška, 2. 
neznani in neznano kje bivajoči dediči po 
pokojni Ani Popovič, z zadnjim bivališčem 
na naslovu Bereča vas 38, Suhor, 3. ne-
znani in neznano kje bivajoči dediči po po-
kojni Mariji Damjanovič, Niku Damjanoviču, 
Janku Damjanoviču in Marku Damjanoviču, 
z zadnjim stalnim bivališčem vsi na naslovu 

IV P 686/2010 Os1335/12
Okrožno sodišče v Kranju je v pravdni 

zadevi tožeče stranke Nataše Colja Obi-
ako, Zoisova 23, Bohinjska Bistrica, zoper 
toženo stranko Xtopher Ugochukwu Obi-
ako, neznanega bivališča, zaradi razveze 
zakonske zveze, dodelitve mld. otroka, 
določitve preživnine in stikov, na podlagi 
82. člena ZPP sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stran-
ke Xtopherju Ugochukwu Obiako, nezna-
nega prebivališča, se postavi Jelka Sajo-
vic, odvetnica v Kranju, Jezerska cesta 41, 
Kranj.

Začasni zastopnik bo toženo stranko 
zastopal v celotnem pravdnem postopku 
med njo in tožečo stranko oziroma dokler 
tožena stranka sama ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem ali dokler pristoj-
ni center za socialno delo ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 1. 2012

P 102/2011 Os3547/12
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici 

Ireni Renier v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Darka Češnjevar, Mali trn 4, p. Krško, ki 
ga zastopa odvetnik Dušan Medved iz Kr-
škega, zoper toženo stranko Marijo Bizjak, 
Apnenik pri Boštanju 11, p. Boštanj, sedaj 
neznanega bivališča, zaradi ugotovitve la-
stninske pravice, izven naroka dne 10. 7. 
2012 sklenilo:

toženi stranki Mariji Bizjak, nazadnje 
stanujoči Apnenik pri Boštanju 11, p. Bo-
štanj, sedaj neznanega bivališča, se po-
stavi začasni zastopnik, odvetnik Adam 
Molan, CKŽ 23, p. Krško, ki bo zastopal 
toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 
102/2011.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 10. 7. 2012

VL 16710/2012 Os-3588/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška 
cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Mojca 
Drol, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti dol-
žnici Tini Ferencek, Golišče 68, Kresnice, 
ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica 
Katja Novak, Dalmatinova ul. 2, Ljubljana, 
zaradi izterjave 505,61 EUR, sklenilo:

dolžnici Tini Ferencek, Golišče 68, 
Kresnice, 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 začasnega zastopnika se posta-
vi odvetnica Katja Novak, Dalmatinova 2, 
Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2012

Drage 24, Suhor in 4. Ljubomira Stariha, 
Dragomlja vas 8, Suhor, zaradi ugotovitve 
lastninske pravice na nepremičninah pcto 
1.000 €, v smislu 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 
5. julij 2012 sklenilo:

Neznanim in neznano kje bivajočim de-
dičem po pokojnem Jovu Popoviču, z za-
dnjim bivališčem na naslovu Popoviču 9, 
Radatoviči, Republika Hrvaška, neznanim 
in neznano kje bivajočim dedičem po po-
kojni Ani Popoviču, z zadnjim bivališčem 
na naslovu Bereča vas 38, Suhor, nezna-
nim in neznano kje bivajočim dedičem po 
pokojni Mariji Damjanovič, Niku Damjano-
viču, Janku Damjanoviču in Marku Damja-
noviču, z zadnjim stalnim bivališčem vsi 
na naslovu Drage 24, Suhor, se postavi 
začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik 
v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke neznane in neznano kje 
bivajoče dediče po pokojnem Jovu Popo-
viču, z zadnjim bivališčem na naslovu Po-
poviču 9, Radatoviči, Republika Hrvaška, 
neznane in neznano kje bivajoče dediče 
po pokojni Ani Popovič, z zadnjim bivali-
ščem na naslovu Bereča vas 38, Suhor, 
neznane in neznano kje bivajoče dediče po 
pokojni Mariji Damjanovič, Niku Damjano-
viču, Janku Damjanoviču in Marku Damja-
noviču, z zadnjim stalnim bivališčem vsi na 
naslovu Drage 24, Suhor, nato živeče na 
neznanem naslovu, do takrat, dokler leti 
ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili 
pred sodiščem oziroma organ pristojen za 
socialne zadeve ne sporoči, da jim je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 7. 2012

P 135/2012 Os3615/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni 
zadevi tožeče stranke Prus Jožefa, Krma-
čina 6, Metlika, ki ga zastopa Alojz Polj-
šak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo 
stranko: neznani dediči neznanega bivali-
šča po pokojnem Hernjak Daku in Hernjak 
Iliji, oba nazadnje stanujoča Brašljevica 
36, Kašt, Hrvaška, zaradi ugotovitve la-
stninske pravice pcto 1.200,00 €, v smislu 
82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v nadaljevanju: ZPP), dne 4. julija 2012, 
sklenilo:

Neznanim dedičem neznanega prebiva-
lišča po pokojnem Hernjak Daku in Hernjak 
Iliji, oba nazadnje stanujoča Brašljevica 36, 
Kašt, Hrvaška se postavi začasni zastopnik 
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke neznane dediče nezna-
nega prebivališča po pokojnem Hernjak 
Daku in Hernjak Iliji, oba nazadnje stanu-
joča Brašljevica 36, Kašt, Hrvaška, nato 
živeče na neznanem naslovu, do takrat, 
dokler leti ali njihov pooblaščenec ne bodo 
nastopili pred sodiščem oziroma organ pri-
stojen za socialne zadeve ne sporoči, da 
jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 7. 2012



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 59 / 3. 8. 2012 / Stran 1853 

VL 77111/2012 Os-3589/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika Centra za starejše občane 
Lucija, oskrba in varstvo starejših oseb in 
druge storitve d.o.o., Seča 197 b, Portorož 
Portorose, proti dolžniku Jožetu Zupet, Seča 
197 b, Portorož, zaradi izterjave 610,38 
EUR, sklenilo:

dolžniku Jožetu Zupet, Seča 197 b, Por-
torož, 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 začasni 
zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi od-
vetnica Monika Mavsar, Obala 114, Lucija, 
Portorož.

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 14. 6. 2012

VL 160613/2010 Os-3594/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška 
cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Breda 
Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti 
dolžnici Ireni Šušerski, Zavetiška ulica 12, 
Ljubljana, ki jo zastopa zakonit zastopnik 
odvetnik Matija Mauhler, Mala ulica 5, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 170,39 EUR, sklenilo:

dolžnici Ireni Šušerski, Zavetiška uli-
ca 12, Ljubljana, 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 posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Mauhler Matija, Mala ulica 5, Ljub-
ljana.

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 30. 5. 2012

II P 382/2012 Os3636/12
Okrajno sodišče v Mariboru je dne 11. 6. 

2012, na podlagi 5. točke drugega odstavka 
82. člena ZPP (Ur. l. RS, št. 26/99 in 96/02), 
v pravdni zadevi tožeče stranke: Staninvest 
d.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, zoper to-
ženo stranko: 1. Mestno občino Maribor, Ul. 
heroja Staneta 1, Maribor, 2. Andreja Čer-
nic, Endlicherjeva ul. 7, Maribor in 3. Tatja-
no Drezgić, Ul. Vita Kraigherja 20, Maribor, 
zaradi vpisa lastninske pravice, tretje toženi 
stranki Tatjani Drezgić postavilo začasno za-
stopnico, odvetnico Martino Geč, Ul. heroja 
Bračiča 14, Maribor.

Začasna zastopnica bo v zgoraj nave-
denem pravdnem postopku zastopala tretje 
toženo stranko vse do takrat, dokler ne bo 
tretje tožena stranka ali njen pooblaščenec 
nastopil pred sodiščem oziroma dokler ne 
bo organ, pristojen za socialne zadeve, spo-
ročil, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2012

VL 138146/2010 Os-3587/12
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni 

zadevi upnice Hypo Leasing podjetje za 
financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, 
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Ferfolja, 
Ljubič in partnerji, Odvetniška družba, o.p., 
d.n.o., Slomškova ulica 17, Ljubljana, proti 
dolžniku Bojanu Simić, Ulica bratov Gre-
ifov 11, Maribor – dostava, ki ga zastopa 
zakoniti zastopnik odvetnik Peter Butinar, 
Kosovelov trg 1, Koper, zaradi izterjave 
22.953,18 EUR s pp, dne 12. 7. 2012, 
sklenilo:

dolžniku se v izvršilni zadevi opr. št. VL 
138146/2010 postavi drugega začasnega 
zastopnika, in sicer, namesto odvetnika 
Alojza Butinarja, odvetnika Petra Butinarja 
iz Kopra.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 12. 7. 2012

D 1/2009 Os-3250/12
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v 

zapuščinski zadevi po pokojni Jožefi Drob-
ne, rojeni 16. 3. 1920, nazadnje stalno sta-
nujoči Predel 5, Šmarje pri Jelšah, umrli 5. 
8. 2008, v skladu s prvim in drugim odstav-
kom 130. člena prvega odstavka 131. člena 
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), 
dne 4. 5. 2012 sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico 
do dediščine po pokojni Jožefi Drobne, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica.

Za začasnega skrbnika neznanim de-
dičem po pokojni Jožefi Drobne, naj se 
imenuje Veronika Kitak Jug, delavka tukaj-
šnjega sodišča, ki je upravičena v imenu 
neznanim dedičem zastopati njihove prav-
ne interese.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 4. 5. 2012

Oklici dedičem

D 250/2011 Os-3548/12
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici 

Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne 
11. 6. 2011 umrlem Miranu Držaniču, sinu 
Blaža, roj. 5. 10. 1950, nazadnje stanujo-
čem Stari grad 2, p. Krško, izven naroka 
dne 2. 7. 2012, podaje naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Miranu Dr-
žaniču, roj. 5. 10. 1950, nazadnje stanujo-
čem Stari grad 2, p. Krško, katerih podat-
kov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 
enega leta od objave oklica na oglasni de-
ski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu 
RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opra-
vilo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 2. 7. 2012

I D 1994/2011 Os-3363/12
V zapuščinskem postopku, ki se vodi 

pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne 
29. 10. 2011 umrlem Vodošek Francu, roj. 

10. 11. 1938, drž. RS, upokojencu, sam-
skem, nazadnje stanujočem Ulica Draga 
Kobala 35, Maribor, pride kot dedič I. de-
dnega reda v poštev tudi zap. sin Andrej, 
neznanega priimka in neznanega naslova, 
oziroma njegovi potomci.

Sodišče zato poziva dediče I. dedne-
ga reda, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica, v skladu z 
206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 22. 6. 2012

II D 175/2011 Os-3450/12
V zapuščinskem postopku, ki se vodi 

pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne 
31. 8. 2010 umrlem Dušanu Štruclu (prej 
Jakob), rojenem 23. 10. 1962, razvezanem, 
nazadnje stanujočem Hočko Pohorje 42 a, 
Hočko Pohorje, pride kot dedič I. dednega 
reda v poštev tudi zap. sin Aleks Štrucl, 
neznanega prebivališča, oziroma njegovi 
potomci.

Sodišče zato poziva Aleksa Štrucla ter 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica, v skladu z 206. členom 
Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2012

D 11/2011 Os-3343/12
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je 

v teku zapuščinski postopek po pokojnem 
Antonu Belaku, rojenem 29. 1. 1923, drža-
vljanu Republike Slovenije, vdovcu, naza-
dnje stanujočem Planinca 3, Kalobje, umr-
lem dne 15. 12. 2010 v Šentjurju.

Sodišču ni znano, kdo so dediči po za-
pustniku, zato s tem oklicem poziva osebe, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
da se čim prej, najkasneje pa v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski 
sodišča, spletni strani sodišča in v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, priglasijo 
sodišču.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
izjave postavljenega skrbnika zapuščine in 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Šentjurju  
dne 25. 5. 2012

Oklici pogrešanih

N 2/2012 Os-3251/12
Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti 

je v teku nepravdni postopek predlagate-
ljice Ide Sever, Domanjševci 124, Križev-
ci, zaradi razglasitve za mrtvo nasprotno 
udeleženko Ireno Untergugenberger, Do-
manjševci 123, Križevci, nazadnje stanu-
joča nekje v Avstriji, ki jo zastopa skrbnik 
za poseben primer Marjan Sever, Domanj-
ševci 124.

Irena Untergugenberger, rojena Pocak, 
se je rodila dne 10. 8. 1928, v Domanjšev-
cih, Šalovci, očetu Ödönu Pocak in materi 
Rozaliji Pocak. Pogrešana je bila sestrična 
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predlagateljice in je nazadnje živela v Re-
publiki Avstriji.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o nasprotni udeleženki, o njenem življe-
nju, zlasti pa o njeni smrti, da to sporočijo 
Okrajnemu sodišču v Murski Soboti, v roku 
treh mesecev od objave tega oklica, ker bo 
sodišče po izteku roka pogrešano razgla-
silo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 6. 2012

N 59/2011 Os-2984/12
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku 

nepravdni postopek predlagateljice Neven-
ke Graccogna, Račice 17, 6244 Podgrad, 
ki jo zastopa pooblaščenka odvetnica Ana 
Boškovič iz Ankarana zoper nasprotnega 
udeleženca: Oskarja Dolgan, sedaj nezna-

nega bivališča, zaradi predloga za razgla-
sitev pogrešanega za mrtvega.

Iz izjave priče Angela Lazarja z dne 10. 2. 
2012 in statusa animaruma župnije Ocizla je 
razvidno, da je bil pogrešani nasprotni udele-
ženec Oskar Dolgan, sedaj neznanega biva-
lišča, sin Štefanije Dolgan, rojene leta 1904, 
ob rojstvu nasprotnega udeleženca pa naj 
bi bila njegova mati Štefanija Dolgan stara 
od 24 do 25 let, kar pomeni, da bi bil danes 
nasprotni udeleženec že starejši od 70 let.

Zaradi opisanega pozivamo vse pa, ki bi 
karkoli vedeli o njem in njegovem življenju, 
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Se-
žani, v roku treh mesecev od objave tega 
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega 
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 24. 2. 2012
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo 

Adriatic Slovenica Zavarovalna druž-
ba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper, 
obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 
08AZK01/07, št. dokumenta: 1474419, 
ime in priimek pooblaščenca: Kerezović Ja-
goda, šifra: 1086, PE: Koper; tip dokumenta: 
08AZK01/07, št. dokumenta: 2417811, ime 
in priimek pooblaščenca: Mladovan Lea, ši-
fra: 4163, PE: Nova Gorica: tip dokumenta: 
08AZK01/07, št. dokumenta: 2083007, tip 
dokumenta: 08AZK01/07, št. dokumenta: 
2083015, tip dokumenta: 08AZK01/07, št. 
dokumenta: 2352942–2352959, ime in pri-
imek pooblaščenca: Bajc TPT d.o.o., Šifra: 
4939, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: ZK, 
št. dokumenta: 2191727, ime in priimek po-
oblaščenca: Šket Selma, šifra: 0811, PE: 
Ljubljana; tip dokumenta: Vinkulacija, št. do-
kumenta: 00077432, ime in priimek poobla-
ščenca: Škulj Milena, šifra: 1194, PE: Ljub-
ljana; tip dokumenta: CORIS, št. dokumen-
ta: 479591–479610, ime in priimek poobla-
ščenca: Mavrin Nina, šifra ZIS: 035201021, 
PE: Ljubljana; tip dokumenta: ZAV11/07, št. 
dokumenta: 417073, ime in priimek poobla-
ščenca: Habijan Goranka, šifra: 0288, PE: 
Ljubljana; tip dokumenta: CORIS – bianco, 
št. dokumenta: 163258, tip dokumenta: CO-
RIS – bianco, št. dokumenta: 209949, tip 
dokumenta: CORIS – bianco, št. dokumen-
ta: 314665, ime in priimek pooblaščenca: 
Vrhovec Srečo, šifra: 1212, PE: Ljubljana; 
tip dokumenta: Vinkulacija, št. dokumen-
ta: 00049012, tip dokumenta: Vinkulacija, 
št. dokumenta: 00062453, tip dokumenta: 
Vinkulacija, št. dokumenta: 00062457, tip 
dokumenta: CORIS – bianco, št. dokumen-
ta: 314562, tip dokumenta: CORIS – bian-
co, št. dokumenta: 338840, tip dokumenta: 
CORIS – bianco, št. dokumenta: 352338, tip 
dokumenta: CORIS – bianco, št. dokumen-
ta: 353130, ime in priimek pooblaščenca: 
Milojevič Mojca, šifra: 4866, PE: Ljubljana; 
tip dokumenta: 08SVI02/07, št. dokumen-
ta: 00082959, ime in priimek pooblaščenca: 
Aljančič Urban, šifra: 4976, PE: Ljubljana: 
tip dokumenta: ZAT 18/06, št. dokumenta: 
049981, tip dokumenta: ZAT 18/06, št. do-
kumenta: 049983–049985, tip dokumenta: 
ZAT 18/06, št. dokumenta: 053966–053989, 
tip dokumenta: ZAT 18/06, št. dokumen-
ta: 053991–053993, tip dokumenta: ZAT 
18/06, št. dokumenta: 056342, ime in prii-
mek pooblaščenca: CMT d.o.o., šifra: 4884, 
PE: Ljubljana; tip dokumenta: ZAT 18/06, 
št. dokumenta: 055790, ime in priimek poo-
blaščenca: Mihič Silvestra, šifra: 5024, PE: 
Ljubljana. Ob‑3764/12

Benedičič Rok, Kidričeva cesta 47, Kranj, 
zavarovalno polico, št. 50500054073, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnu‑328126

Grižon Sellan Karin, Zgornje Ško-
fije 51A, Škofije, zavarovalno polico, 
št. 50500016545, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnl‑328135

Halford Veronika, Hauptstraße 2B, 
82064 Straßlach  Dingharting, Nemči-
ja, zavarovalno polico, št. 41802000219, 

izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnb‑328120

Krajnc Dejan, Trubarjeva ce-
sta 10, Grosuplje, zavarovalno polico, 
št. 50500058296, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gne‑328117

Krklec Bruno, Dobovec 35A, Rogatec, 
zavarovalno polico, št. 50500088263, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gnu‑328151

Štruklec Tomislav, Steklarska ulica 
5, Rogaška Slatina, zavarovalno polico, 
št. 120000200029, izdala zavarovalnica 
Wiener Staedtische. gnt‑328127

Štruklec Tomislav, Steklarska ulica 
5, Rogaška Slatina, zavarovalno polico, 
št. 120000200021, izdala zavarovalnica 
Wiener Staedtische. gns‑328128

Štruklec Tomislav, Steklarska ulica 
5, Rogaška Slatina, zavarovalno polico, 
št. 120000200022, izdala zavarovalnica 
Wiener Staedtische. gnr‑328129

Štruklec Tomislav, Steklarska ulica 
5, Rogaška Slatina, zavarovalno polico, 
št. 120000200030, izdala zavarovalnica 
Wiener Staedtische. gnq‑328130

Ubiparipović Franja, Mestinje 42, Pod-
plat, zavarovalno polico, št. 50500011267, 
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. 
gnn‑328158

Spričevala preklicujejo 

Ahmić Jasmina, Dantejeva 29, Izola  
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ 
Izola, izdano leta 2006. gne‑328142

Časar Luka, Ulica bratov Mivšek 10, Bo-
rovnica, indeks, št. 23090063, izdala Fa-
kulteta za strojništvo, Ljubljana, leto izdaje 
2009. gno‑328157

Frantar Leonida, Jurčkova cesta 131B, 
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu 
ŠCV Velenje, Gimnazije Velenje, št. GNC
300869, izdano leta 1994, izdano na ime 
Štancar. gnk‑328136

Hribar Mitja, Seunigova ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo, izdala Srednja šola za strojništvo v 
Ljubljani, leta 1995. gnj‑328141

Janez d.o.o., Ulica Juša Kozaka 1, Ljub-
ljana, spričevalo o plovnosti, izdajatelj Mini-
strstvo za promet, št. 691, izdano leta 2008. 
gnb‑328145

Koželj Anže, Kamniška cesta 40A, Vodi-
ce, maturitetno spričevalo BC Naklo, izdano 
leta 2012. gnq‑328155

Likar Andrej, Zelenova 9, LjubljanaPo-
lje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina 
v Ljub ljani, izdano leta 2010. gny‑328147

Mijić Danijel, Podjavorškova ulica 3, 
Celje, maturitetno spričevalo Srednje zdra-
vstvene šole, št. 412, izdano leta 2004, iz-
dano na ime Kuravica Danijel. gnw‑328124

Mraz Sanja, Ravenska vas 38, Zagorje 
ob Savi, spričevalo poklicne mature Šolske-
ga centra Slovenske Konjice  Zreče, izdano 
leta 2008. gnm‑328159

Nabergoj Domen, Dolga ulica 30, Mo-
ravske Toplice, maturitetno spričevalo 
Srednje poklicne in tehniške šole Murska 

Sobota, št. 121R430, izdano leta 2012. 
gnp‑328131

Najdenov Jana, Borovška cesta 21, 
Kranjska Gora, spričevalo 2. letnika Škofij-
ske klasične gimnazije Ljubljana  Šentvid, 
izdano leta 2009. gnz‑328121

Obrul Monika, Tepanjski vrh 17, Sloven-
ske Konjice, spričevalo 1.(F), 2.(F) letnika, 
spričevalo o poklicni maturi ter obvestilo 
o uspehu na poklicni maturi Srednje šole 
Slovenska Bistrica, izdano leta 2007, 2008, 
2008. gnp‑328156

Pupič Tina, Vrtna ulica 8, Črnomelj, spri-
čevalo za 1. letnik, izdano leta 2009, in spri-
čevalo za 2. letnik, izdano leta 2011, Srednje 
frizerske šole v Ljubljani. gng‑328115

Salobir Neža, Kuštrinova ulica 7, 
Ljubljana, spričevalo o splošni maturi, 
Škofijske klasične gimnazije Ljubljana. 
gnx‑328148

Stana Liza, Milene Korbar 3, Kranj, in-
deks, izdala Filozofska fakulteta, Univerza 
v Ljubljani, leto izdaje 2007. gnm‑328134

Šavs Katarina, Cesta na Polje 2a, Log 
pri Brezovici, spričevalo 4. letnika Gimna-
zije Poljane v Ljubljani, izdano leta 2012. 
gnc‑328119

Uršič Manja, Borovška cesta 56, Kranj-
ska Gora, indeks, št. 31110131, izdala Fa-
kulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, leto 
izdaje 2011. gnv‑328125

Valentinčič Kim, Ledine 6, Nova Gorica, 
indeks, št. 41110140, izdala Medicinska fa-
kulteta Univerze v Ljubljani, leto izdaje 2011. 
gny‑328122

Žnidaršič Ana, Cesta na Jezero 1, Cer-
knica, maturitetno spričevalo Šolskega Cen-
tra Postojna, izdano leta 2007. gnd‑328118

Drugo preklicujejo 

Avtoprevoznik Kocjančič Slavko s.p., 
Izletniška pot 58, Koper  Capodistria, po-
trdilo za voznika Enverja Hajdarević, ve-
ljavno od 6. 9. 2011 do 7. 9. 2012, iz-
dajateljica Obrtna zbornica Slovenije, 
št. 006400/MJ2723733/2011, leto izdaje 
2011. gnj‑328137

Barbara Prah s.p., Gornja Preko-
pa 23A, Kostanjevica na Krki, licenco, 
št. 006878/002, za vozilo mercedesbenz, 
registrska številka KK D9902. gnj‑328162

Bonta d.o.o., Raičeva ulica 17A, Ljublja-
na, licenco, št. GE003682/03588/003, regi-
strska številka LJ HV088. gnd‑328143

Bozhinovski Aleksandar, Ulica Tode 
Mendov 13, Kumanovo, Makedonija, štu-
dentsko izkaznico, št. 63070491, izdala 
Fakulteta za računalništvo in informatiko. 
gnh‑328114

Dobrič Luka, Jurčkova cesta 28, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala SSTŠ. 
gnl‑328160

Erjavec Petra, Jakopičeva ulica 9, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 19502655, 
izdala Ekonomska fakulteta Univerze v Ljub
ljani. gnf‑328116

Finali Obala d.o.o., Sermin 7A, Ko-
per  Capodistria, licenco, številka 
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GE004129/05575/002, za vozilo iveco tra-
kker AD410T44/18, registrska številka KP
L8-399. gnk‑328161

Golja Rok, Dekani 117, Dekani, po-
oblastila za častnik stroja, št. M000139. 
gni‑328138

Integral voznik d.o.o., Ljubljanska ce-
sta 26, Novo mesto, licenco, številka 
G 0004578/00679/746, za vozilo merce-
desbenz O 350, registrska številka NM 
E8641. gnc‑328144

Kotnik Marko, Gradišče 49B, Slo-
venj Gradec, voznikovo kartico, št. 
1070500022169000, izdajatelj Cetis d.d. 
gno‑328132

Možina Andraž, Slovenska cesta 
9B, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 
41100194, izdala Medicinska fakulteta. 
gnh‑328139

 Ozebek Andrej, Šebrelje 21B, Cerk-
no, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500019480000. gnv‑328150

Papež Patrik, Šalka vas 148A, Kočevje, 
študentsko izkaznico, št. 23100596, izdala 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojni-
štvo. gns‑328153

Pestotnik, d.o.o., Pšajnovica, Pšajnovica 
6A, Laze v Tuhinju, dovolilnico za mednaro-
dni promet v tretje države, oznaka dovolilnice 
št. 191/11, št. 3856, izdala GZS. gng‑328123

Repenšek Tilen, Na tratah 1A, Mozirje, 
študentsko izkaznico, št. 61257166, izdala 
Pedagoška fakulteta, UM. gnt‑328152

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega 
uslužbenca Zuljan Borisa, zap. št. 1092, iz-
dano dne 2. 4. 2002. Ob‑3766/12

Šolar Boštjan, Podblica 9A, Zgornja Besni-
ca, kartico voznika, št. 1070500001527001, 
izdajatelj Cetis d.d. gng‑328140

Špur Staša, Satahovci 52, Murska So-
bota, študentsko izkaznico, št. 61252578, 
izdala Pedagoška fakulteta Maribor. 
gnw‑328149

Vehovec Dejan, Gerbičeva ulica 45A, 
Ljubljana, službeno izkaznico Inšpektora-
ta za elektronske komunikacije, elektron-
sko podpisovanje in pošto, številka 973. 
gnr‑328154

Zajc Boris, Valburga 15A, Smlednik, 
digitalno tahografsko kartico, št. SLO 
1070500013259000, izdajatelj Cetis d.d. 
gnz‑328146

Zupančič Kaja, Krivec 97, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 31260080, izdala Fa-
kulteta za farmacijo. gnu‑328163
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