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Javni razpisi

 Ob-3948/12
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 besedilo, 
70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadalje-
vanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih (Uradni 
list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: 
uredba), Pravilnika o spodbujanju učinko-
vite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; 
v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE 
in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenske-
ga okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 
z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za 
zagotavljanje prihrankov energije pri konč-
nih odjemalcih, sheme državnih pomoči 
SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinko-
vite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije – regionalna pomoč ter Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 
61/08), Petrol, Slovenska energetska druž-
ba, d.d., Ljub ljana (v nadaljevanju: sofinan-
cer), objavlja

spremembo javnega razpisa
PETROLURE/JP/2012/U04 (Uradni list 

RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012)
1. V 4. točki za sedmi odstavek se doda 

nov odstavek, ki se glasi:
»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. Pri ve-
likih podjetjih se sofinanciranje teh stroškov 
podeljuje po pravilih 'de minimis'«.

Petrol d.d., Ljubljana

Št. 69/2012 Ob-3873/12
Na podlagi Zakona o ratifikaciji memo-

randuma o soglasju med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Združenih držav Ame-
rike o Fulbrightovem programu izmenjav 
(Uradni list RS, št. 93/11) in drugega od-
stavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne 
ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraže-
valna fundacija Republike Slovenije, javni 
sklad« v Javni sklad Republike Slovenije 
za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list 
RS, št. 51/09) ter v skladu s Poslovnim in 
finančnim načrtom Javnega sklada Repu-
blike Slovenije za razvoj kadrov in štipen-

dije, ki ga je Vlada Republike Slovenije 
sprejela na seji 12. 6. 2012, in Splošnimi 
pogoji poslovanja Javnega sklada Republi-
ke Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
(Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju: 
SPP) Javni sklad Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: 
sklad) objavlja

javni razpis
za program Fulbright za leto 2012  

(141. JR)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje udele-

žencev programa Fulbright generacije 2012, 
in sicer za gostovanje slovenskih državlja-
nov v Združenih državah Amerike (v nada-
ljevanju: ZDA) ter državljanov ZDA v Repu-
bliki Sloveniji (v nadaljevanju: RS).

V Fulbright generacijo 2012 so vključeni 
tisti Fulbrightovi štipendisti, ki bodo večji del 
svojega gostovanja opravili v študijskem letu 
2012/2013.

2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa 
znaša 100.000,00 EUR.

3. Višina sredstev, ki jih lahko pridobi 
vlagatelj

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA 
v okviru programa Fulbright za leto 2012 
pridobijo:

– sredstva v višini vrednosti najugodnej-
še povratne letalske vozovnice za ekonom-
ski razred od Slovenije oziroma izjemoma 
drugega bližnjega letališča do ustreznega 
letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče 
ustanove;

– mesečno štipendijo v višini, kot jo do-
loči pristojni organ v ZDA, če ta štipendije 
ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS 
v okviru programa Fulbright za leto 2012 pri-
dobijo sredstva v višini stroškov obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak 
mesec gostovanja in štipendijo za vsak me-
sec gostovanja v višini:

– 800,00 EUR, če gostujejo kot študenti 
ali

– 1.000,00 EUR, če gostujejo kot razi-
skovalci.

Upravičenci bodo do sredstev, vezanih 
na mesec gostovanja, upravičeni za največ 
toliko mesecev gostovanja, kot jih je odobril 
pristojni organ v ZDA.

4. Pogoji javnega razpisa
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev 

za gostovanje izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo države pošiljateljice,
– odobreno gostovanje v državi gostite-

ljici v okviru programa Fulbright generacije 
2012 s strani pristojnega organa v ZDA.

Sklad bo izpolnjevanje pogojev prever-
jal na podlagi predloženih dokazil, skla-
dno z zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek, pa tudi s pridobitvijo podatkov iz 
evidenc pri ustreznih organih, razen če bo 
vlagatelj to izrecno prepovedal; v takem pri-
meru mora vlagatelj sam predložiti ustrezna 
dokazila o izpolnjevanju pogojev.

5. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati 

izpolnjeno in lastnoročno podpisano ustre-
zno prijavnico.

Državljani RS morajo prijavnici priložiti 
vsaj tri ponudbe različnih prevoznikov za 
povratno letalsko vozovnico od Slovenije 
oziroma izjemoma drugega bližnjega letali-
šča do ustreznega letališča v ZDA glede na 
lokacijo gostujoče ustanove, pri čemer lahko 
sklad poleg ponudb, ki jih predloži vlagatelj, 
preveri tudi drugo ponudbo.

Državljani RS, ki želijo uveljavljati štipen-
dijo iz druge alineje prvega odstavka 3. toč-
ke tega razpisa, morajo predložiti tudi potrdi-
lo o višini mesečne štipendije, kot jo določa 
pristojni organ v ZDA, iz katerega mora biti 
tudi razvidno, da v ZDA ne bodo upravičeni 
do štipendije.

Državljani ZDA morajo prijavnici priložiti 
potrdilo o državljanstvu ali fotokopijo po-
tnega lista.

Zahtevana dokazila so lahko kopije, pri 
čemer ima sklad pravico zahtevati overjen 
prepis ali originalno listino na vpogled. Od-
dane dokumentacije sklad ne vrača.

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

z določbami zakona, ki ureja splošni uprav-
ni postopek, razpisna komisija. Razpisno 
komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.

V postopku javnega razpisa z odprtim 
rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravi-
čenci, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, 
in sicer po vrstnem redu prejetih popolnih 
vlog do porabe sredstev.

Če zaprošena vrednost zadnje vloge 
presega še razpoložljiva sredstva, komisija 
tej vlogi dodeli le sorazmerni del upraviče-
nih sredstev do skupne višine še razpolo-
žljivih sredstev za ta javni razpis. Če bo na 
isti dan prejetih več popolnih vlog, ki izpol-
njujejo pogoje, katerih skupna zaprošena 
vrednost presega še razpoložljiva sredstva, 
komisija za te vloge pripravi predlog upravi-
čencev tako, da se vsaki vlogi dodeli soraz-
merni del upravičenih sredstev do skupne 
višine še razpoložljivih sredstev za ta javni 
razpis.

Vloge vlagateljev, ki prispejo po porabi 
sredstev in pred pretekom odprtega roka, 
se zavrnejo.
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7. Obravnavanje vlog in nakazilo sred-
stev

Sklad vsem vlagateljem izda odločbo. 
Dokončna odločba je podlaga za izplačilo 
sredstev, kot je opredeljeno v nadaljevanju.

Nakazilo dodeljenih sredstev se pravi-
loma izvrši:

– za letalski prevoz neposredno ponu-
dniku s plačilom računa, predračuna, po-
nudbe ali druge ustrezne listine, ki ga izda 
ponudnik in se glasi na sklad;

– za štipendijo za gostovanje v Republiki 
Sloveniji četrtletno do 15. dne v prvem me-
secu četrtletja (januar, april, julij, oktober), 
razen ob prihodu, ko se upravičencu izplača 
del štipendije od meseca začetka gostova-
nja do zadnjega meseca istega četrtletja 
praviloma v 15 dneh po tem, ko upravičenec 
sklad obvesti o prihodu; v enaki dinamiki 
in na osebni račun upravičenca pri banki 
v Sloveniji se izvrši tudi izplačilo štipendije 
za gostovanje v ZDA, če je posameznik do 
nje upravičen, le da se prvi del izplača pra-
viloma v 15 dneh po dokončnosti odločbe,

– za stroške obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja v RS pri ZZZS do 15. dne 
v prvem mesecu četrtletja, pri čemer se 
četrtletja štejejo na način, določen v prej-
šnji alineji, kot povračilo štipendistu, in si-
cer na podlagi predloženih dokazil o plača-
nem obveznem zdravstvenem zavarovanju 
v preteklem četrtletju, ki jih mora upravi-
čenec predložiti najkasneje v 5 dneh po 
začetku novega četrtletja, razen za zadnje 
povračilo, ki se izvrši v 15 dneh po predlo-
žitvi dokazil do vključno zadnjega meseca 
gostovanja.

Sredstva iz druge in tretje alineje prej-
šnjega odstavka se izplačujejo na osebni 
račun upravičenca, odprt pri banki v RS.

Če državljan RS sam plača stroške iz 
prve alineje drugega odstavka te točke raz-
pisa, se znesek povrne na osebni račun 
upravičenca praviloma v 15 dneh od pre-
jema ustreznih dokazil, in sicer fotokopije 
računa, ponudbe ali predračuna, ki je bil 
podlaga za plačilo, iz katerega morajo biti 
razvidni podatki o letu in potniku, in dokazila 
o plačilu (npr. blagajniški prejemek, izpisek 
iz bančnega računa, izpisek iz kartičnega 
poslovanja).

8. Obveznosti
Upravičenec je dolžan:
– sklad obvestiti o datumu začetka go-

stovanja najkasneje v 15 dneh po nastopu 
gostovanja,

– izvesti gostovanje v okviru programa 
Fulbright generacije 2012 v dogovorjenem 
trajanju,

– sklad obveščati o morebitnih spre-
membah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na 
izvedbo gostovanja, v 15 dneh od nastanka 
spremembe oziroma od dne, ko je za tako 
spremembo izvedel,

– skrbeti za točnost in ažurnost vseh 
podatkov, potrebnih za pravilno in tekoče 
izplačevanje sredstev, kontaktnih podatkov 
ter drugih informacij.

Polni mesec gostovanja se konča z dne-
vom v mesecu, ki se po svoji številki ujema 
z dnem prvega dne nastopa gostovanja, 
ustreznost trajanja se šteje z vsakim zače-
tim mesecem gostovanja.

Če bo gostovanje trajalo manj mesecev 
od dogovorjenega in odobrenega števila 
mesecev gostovanja, mora upravičenec 
vrniti že izplačana sredstva za tiste me-
sece gostovanja, ki ne bodo realizirana. 
Upravičenec je dolžan vrniti celotna izpla-

čana sredstva, če se ugotovi, da je v kateri 
koli vlogi navedel napačne, neresnične ali 
zavajajoče podatke. O vračilu sredstev bo 
sklad izdal odločbo, praviloma po uradni 
dolžnosti.

Sredstva iz prejšnjega odstavka bo mo-
ral upravičenec vrniti v višini, preračunani 
skladno z gibanjem cen življenjskih potreb-
ščin, v roku 30 dni od prejema zahtevka za 
vračilo.

Če upravičenec ne vrne dolgovanega 
zneska v roku iz prejšnjega odstavka, je dol-
žan poleg navedenega zneska plačati tudi 
zakonite zamudne obresti od dneva zapa-
dlosti vračila dolgovanega zneska do dneva 
vračila v skladu z zakonom, ki ureja predpi-
sano obrestno mero zamudnih obresti.

9. Dostopnost dokumentacije: besedilo 
javnega razpisa in obrazci so na voljo na 
spletni strani www.sklad-kadri.si. Dokumen-
tacijo je možno prevzeti tudi osebno, na 
sedežu sklada, na Dunajski 22, Ljub ljana, 
v poslovnem času (ponedeljek, torek in če-
trtek od 9. do 15. ure, sreda od 9. do 16. ure 
in petek od 9. do 14. ure).

10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu 

skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, 
s pripisom »Fulbright 2012 – 141. JR«.

Vloge so oproščene plačila uprav-
ne takse skladno z 9. točko prvega od-
stavka 24. člena oziroma 26. točko 28. člena 
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, 
št. 106/10 – UPB5).

Rok za zbiranje prijav je določen kot od-
prti rok prijave in prične teči na dan objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja 
do porabe sredstev, vendar najkasneje do 
vključno 30. septembra 2013.

Prijava je vložena pravočasno, če jo 
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev 
prijav. Če vlagatelj pošlje prijavo priporo-
čeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme 
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.

Prijavo je možno oddati tudi osebno na 
naslovu sklada, v poslovnem času, nave-
denem v 9. točki tega javnega razpisa. Po 
poteku prijavnega roka vložene prijave bo 
sklad zavrgel.

Prijava se šteje za popolno, če je odda-
na na predpisani prijavnici in vsebuje vse 
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa 
ta javni razpis. Vlagatelji, ki ne bodo oddali 
popolne prijave, bodo pozvani, da prijavo 
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj 
ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopol-
nitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo iz-
polnjevale pogojev javnega razpisa ali bodo 
vložene po porabi sredstev, bodo zavrnjene.

Če vlagatelj odstopi od svoje zahteve 
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno 
obvestiti sklad.

O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne za-
deve.

11. Dodatne informacije: dodatne infor-
macije so na voljo na spletni strani sklada: 
www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa 
v času uradnih ur, vsak delovni dan med 
9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 
16. uro, e-pošta: Ad-futura@sklad-kadri.si, 
tel. 01/434-10-80.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 1593-1/IG Ob-3869/12
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih 

rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod 

Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska cesta 106, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo strešnih 

površin v dolgoročni zakup za 
postavitev sončne elektrarne

1. Zakupodajalca:
a) Zavod Republike Slovenije za bla-

govne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 
Ljub ljana;

b) Meja Šentjur d.d., Cesta Leona Dobro-
tinška 3, 3230 Šentjur.

2. Predmet javnega razpisa: dolgoročni 
zakup strešnih površin za postavitev sončne 
elektrarne.

3. Vrsta nepremičnine:
– ocenjena uporabna strešna površi-

na v obsegu 5160 m2, na skladišču, ki se 
nahaja na parc. št. 1201, k.o. 532 Lenart 
v Slovenskih goricah, na naslovu Hladilnica, 
Lenart v Slovenskih goricah;

– solastnika nepremičnine sta Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, do 
1/8, in družba Meja Šentjur d.d., do 7/8;

– solastniški delež družbe Meja Šentjur 
d.d. je obremenjen s hipoteko.

4. Doba zakupa in ustanovitev služnosti: 
zakupodajalca in zakupnik bodo sklenili po-
godbo o zakupu strešnih površin za obdobje 
15 let, z možnostjo podaljšanja.

Zakupodajalca se s pogodbo zavezuje-
ta ustanoviti služnost v korist zakupnika, ki 
obsega pravico:

– zgraditi sončno elektrarno in napelja-
ti kable in druge instalacije, potrebne za 
obratovanje,

– dostopa do nepremičnine in prehoda 
preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja 
objekta in naprave.

Zakupnik, ki je lahko pravna ali fizična 
oseba, se izrecno zavezuje:

– zaradi izgradnje ali obratovanja sonč-
ne elektrarne, na svoje stroške, nemudoma 
sanirati morebitne poškodbe na strehi in jo 
usposobiti za dolgoročno uporabo,

– preveriti možnost postavitve sonč-
ne elektrarne v skladu s prostorskimi akti 
ter predpisi, ki urejajo to področje,

– sončno elektrarno zgraditi v skladu 
s predpisi in standardi, ki omogočajo vklju-
čitev v električno omrežje,

– nositi vse stroške, povezane z izgra-
dnjo, obratovanjem in zavarovanjem sončne 
elektrarne,

– v največji ekonomsko smiselni meri iz-
koristil celotno strešno površino za postavi-
tve sončne elektrarne,

– po preteku pogodbenega roka, v pri-
meru, da se ta ne podaljša, vzpostaviti pr-
votno stanje,

– med izvajanjem del na celotnem objek-
tu upoštevati in izvajati vse potrebne ukrepe 
varstva pri delu in varstva pred požarom, 
na svoje stroške zavarovati izvedbo del in 
gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in kopi-
jo zavarovalne police še pred pričetkom del 
izročiti lastniku nepremičnine,

– zakupodajalcu najkasneje do 31. janu-
arja dostaviti letno poročilo o pro izvedeni 
električni energiji za preteklo leto oziroma 
prihodkih iz naslova prodaje. To poročilo bo 
osnova za izstavitev računa. V primeru, da 
je letna pro izvodnja nižja od pričakovane 
(od 450.000 kWh), se zakupnina obračuna 
od pričakovane pro izvodnje.

5. Način in rok plačila: zakupodajalca 
bosta račune za zakup strehe izstavljala 
zakupniku za preteklo leto, najkasneje do 
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10. februarja v tekočem letu, ta pa jih bo 
dolžan poravnati v roku 30 dni. V primeru 
zamude plačila se obračunava zakonske 
zamudne obresti.

6. Merilo za izbor
Merilo za izbor je najvišji odstotek od pri-

čakovane pro izvodnje električne energije, ki 
je 450.000 kWh/leto.

Zakupodajalca si pridržujeta pravico do 
pogajanj.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega 
ponudnika obveščeni pisno v roku 8 dni 
po opravljeni izbiri. Zakupodajalca si pridr-
žujeta pravico, da ne izbereta nobenega 
ponudnika.

7. Vsebina ponudbe
Ponudba za zakup mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek in polni 

naslov ponudnika,
– ustrezni obrazec BON (ne sme biti sta-

rejši kot 30 dni) ali potrdila vseh poslov-
nih bank, pri katerih ima ponudnik odprte 
transakcijske račune in iz katerih izhaja, da 
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokirane-
ga oziroma blokiranih transakcijskih računov 
(ta potrdila ne smejo biti starejša kot 30 dni),

– opredelitev odstotka od prodaje elek-
trične energije,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be ali potrdilo o plačilu varščine v višini 
5.000 EUR; varščina se plača na račun 
Zavoda Republike Slovenije za blagovne 
rezerve, št. 29000-0055148819, odprt pri 
UniCredit banka Slovenija d.d. Plačana var-
ščina se izbranemu ponudniku vrne po pod-
pisu zakupne pogodbe, ostalim ponudnikom 
pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od 
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

8. Ogled strešne površine je možen 
po predhodnem dogovoru z Lojzetom Čer-
netom, tel. 031/633-602, elektronski naslov: 
lojze.cerne@zrsbr.si.

9. Predložitev ponudb: pisne ponudbe 
je treba predložiti najkasneje do 3. 9. 2012, 
do 10. ure, in sicer na naslov: Zavod Repu-
blike Slovenije za blagovne rezerve, Dunaj-
ska 106/VIII, 1000 Ljub ljana.

Ponudba mora biti označena:«Ponudba 
za zakup strešne površine na skladišču Hla-
dilnica Lenart – ne odpiraj«.

10. Obvestilo o izbiri
O izboru bodo ponudniki obveščeni 

v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe 

o dolgoročnem zakupu v 8 dneh po pre-
jemu sklepa o izbiri, se šteje, da odstopa 
od ponudbe, zakupodajalca lahko unovčita 
bančno garancijo oziroma zadržita vplačano 
varščino. V tem primeru se pogodba sklene 
z drugim najugodnejšim ponudnikom.

Zavod Republike Slovenije  
za blagovne rezerve

Št. 127 Ob-3907/12
Center urbane kulture Kino Šiška (v na-

daljevanju: Center urbane kulture Kino Ši-
ška), v skladu z Zakonom o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Ured-
bo o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12) objavlja

javni razpis
za prodajo premičnin  

po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne 

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

2. Opis predmeta prodaje: specifikaci-
ja opreme (zvočna oprema, lučna oprema, 
scenska oprema, dvižna ploščad, električni 
voziček) je navedena v Prilogi 1 – Seznam 
opreme, tega javnega razpisa, ki je sestav-
ni del tega javnega razpisa in objavljen na 
spletni strani: www.kinosiska.si.

3. Vrsta pravnega posla
Oprema iz 2. točke tega razpisa, se ku-

puje po posameznih kosih. Prodaja se izve-
de po metodi javne dražbe in se izvaja po 
načelu »videno–kupljeno«. Kupec po skleni-
tvi pogodbe nima pravice uveljavljati rekla-
macij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem 
posameznega kosa opreme) se sklene pro-
dajna pogodba.

Izjema od javne dražbe po posameznih 
kosih opreme

Kolikor se pojavi eden ali več dražiteljev, 
ki so pripravljeni kupiti celoten sklop določe-
ne opreme (z vsemi, v Prilogi 1 – Seznam 
opreme, navedenimi posameznimi kosi 
opreme) se oprema najprej draži po sklopih. 
Kolikor dražba po sklopih ni uspešna, se na-
daljuje dražba posameznih kosov opreme.

4. Izklicna cena in najnižji znesek vi-
šanja: izklicna cena za posamezen kos 
opreme je razvidna iz Priloge 1 – Seznam 
opreme.

Najnižji znesek višanja je 50,00 EUR 
z DDV.

5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj posameznega 

kosa opreme bo moral kupnino plačati na 
transakcijski račun Centra urbane kulture 
Kino Šiška, št. SI56012616000001931, naj-
kasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, 
zmanjšano za že vplačano višino varščine.

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

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo v ponedeljek, 10. 9. 2012, s pričetkom ob 
13. uri na naslovu prodajalca: Trg prekomor-
skih brigad 3, 1000 Ljub ljana.

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

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

Dražitelj mora pred pričetkom dražbe, 
najkasneje do ponedeljka, 10. 9. 2012 do 
12. ure vplačati varščino, in sicer:

– varščina se vplača za posamezen kos 
opreme iz Priloge 1 – Seznam opreme po-
sebej,

– višina varščine znaša 10 % izklicne 
cene posameznega kosa opreme, ki je na-
veden v Priloge 1 – Seznam opreme,

– Izjema 1: ko dražitelj draži več istovr-
stnih kosov opreme, vplača 10 % skupne 
izklicne vrednosti istovrstnih kosov opreme 
oziroma če draži celoten sklop, vplača 10 % 
skupne izklicne vrednosti sklopa, v polju Na-
men plačila to jasno zapiše, specifikacijo pa 
posreduje na naslov: darinka.jurecic@kino-
siska.si oziroma jo predloži najkasneje ob 
začetku javne dražbe,

– varščina se vplača na transakcijski ra-
čun Centra urbane kulture Kino Šiška, št. 
SI56012616000001931, voden pri RS, Mi-
nistrstvo za finance, Uprava za javna plačil,

– sklic: 00 davčna številka dražitelja,
– v polje Namen plačila vnesite inven-

tarno številko posameznega kosa opreme 
in navedite ime posameznega kosa opre-
me – oba podatka sta razvidna iz Priloge 
1 – Seznam opreme.

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

V primeru dražbe več posameznih kosov 
opreme, je potrebno varščino plačati ločeno 
za vsak posamezen kos.

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

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

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

9. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled vzorčnih kosov opreme, ki je pred-

met javne dražbe, in vpogled v ostalo spre-
mno dokumentacijo (izračun izklicne vre-
dnosti), je možen na sedežu Centra urbane 
kulture Kino Šiška, velika dvorana Kate-
drala, Trg prekomorskih brigad 3, Ljub ljana 
(za: dokumentacijo in vso opremo, razen za 
dvižno ploščad Genie), vsak delovni dan, 
med 10. in 13. uro in na dan javne dražbe, 
od 10. do 12. ure ter v skladišču Zabretova 
ulica 17, 1000 Ljub ljana (za: dvižno ploščad 
Genie), vsak delovni dan, med 10. in 13. uro 
in na dan javne dražbe, od 10. do 12. ure. 
Ogled je potrebno predhodno najaviti pri 
kontaktnih osebah, navedenih v naslednjem 
odstavku.

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

10. Opozorilo
Organizator javne dražbe oziroma pro-

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

Direktor Centra urbane kulture Kino Ši-
ška oziroma pooblaščena oseba s soglas-
jem direktorja, lahko do sklenitve pravnega 
posla postopek javne dražbe ustavi brez 
obrazložitve, pri čemer se dražiteljem povr-
ne izkazane stroške. Odškodninska odgo-
vornost zaradi ne sklenitve pravnega posla 
s katerimkoli dražiteljem je pri tem izklju-
čena.

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

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

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

be predložijo komisiji:
– pisno pooblastilo pooblaščenca fizič-

nih ali pravnih oseb oziroma osebni doku-
ment za fizične osebe,

– eno ali več potrdil o plačilu varšči-
ne za posamezen kos opreme, ki jo bodo 
dražili,

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

– specifikacija vplačanega zneska var-
ščine v primeru, da dražitelj draži več istovr-
stnih kosov opreme ali celoten sklop,
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– brez predložitve vseh zahtevanih do-
kazil oziroma podatkov iz prejšnje alineje, 
dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati,

– dražba poteka za vsak kos opreme po-
sebej, in sicer po vrstnem redu, kot je opre-
ma navedena v Prilogi 1 – Seznam opreme, 
tega javnega razpisa,

– če je bila vplačana varščina za celoten 
sklop, se najprej draži celoten sklop, kolikor 
je neuspešna, pa se nadaljuje dražba posa-
meznih kosov opreme,

– ceno za posamezen kos opreme lahko 
dražitelji dvigujejo najmanj za znesek, ki je 
naveden kot najnižji znesek višanja izklicne 
cene v točki 4. tega javnega razpisa,

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

– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno za posamezen kos opreme,

– dražba za posamezen kos opreme je 
končana, ko predsednik komisije trikrat za-
poredoma ponovi najvišjo ponujeno ceno,

– v primeru, da najvišjo ceno za posa-
mezen kos opreme sočasno ponudi več kot 
en dražitelj, se končnega kupca med temi 
dražitelji določi z žrebom,

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

– dražba je uspešna tudi, če se je ude-
leži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj 
izklicno ceno, določeno za posamezen kos 
opreme,

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

12. Izročitev opreme
Izročitev opreme se opravi v skladu s po-

godbo, po plačilu celotne kupnine in uskla-
ditvi termina s prodajalcem, vendar ne prej 
kot 20. 9. 2012.

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

11. Drugi pogoji in pravila javne draž-
be: morebitni strošek demontaže in odvoza 
opreme bremeni kupca.

Priloga: vzorec prodajne pogodbe (do-
stop na spletni strani, www.kinosiska.si).

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

Priloga 1

Seznam opreme za javno dražbo

1. Zvočna oprema

oprema inv.št. kos izklicna cena z DDV

zvočnik, ADAMSON SPETRIX 41 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX 42 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX 43 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX 44 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX 45 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX 46 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX 47 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX 48 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX WAVE 49 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX WAVE 50 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX WAVE 51 1 1604,42
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zvočnik, ADAMSON SPETRIX WAVE 52 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON METRIX WAVE - INSTALL 53 1 881,91

zvočnik, ADAMSON METRIX WAVE - INSTALL 54 1 881,91

zvočnik, ADAMSON METRIX WAVE - INSTALL 55 1 881,91

zvočnik, ADAMSON SPETRIX SUB + voziček 64 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX SUB + voziček 65 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX SUB + voziček 66 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX SUB + voziček 67 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX SUB + voziček 68 1 1604,42

zvočnik, ADAMSON SPETRIX SUB + voziček 69 1 1604,42

zvočniki, ADAMSON METRIX SUB 70 1 1167,36

pokrivalo za bas zvočnik, ADAMSON COVER SPETRIX 71 1 95,00

pokrivalo za bas zvočnik, ADAMSON COVER SPETRIX 72 1 95,00

pokrivalo za bas zvočnik, ADAMSON COVER SPETRIX 73 1 95,00

ojačevalec, LABGRUPEN C 68:4 74 1 1425,00

ojačevalec, LABGRUPEN C 68:4 75 1 1425,00

ojačevalec, LABGRUPEN C 68:4 76 1 1425,00

ojačevalec, LABGRUPEN C 48:4 79 1 1330,00

ojačevalec, LABGRUPEN C 48:4 80 1 1330,00

ojačevalec, LABGRUPEN C 48:4 81 1 1330,00

pribor za obešanje zvočnikov, ADAMSON RIGGING FRAME 86 1 665,00

pribor za obešanje zvočnikov, ADAMSON RIGGING FRAME 87 1 665,00

pribor za obešanje zvočnikov, ADAMSON RIGGING FRAME 88 1 665,00

pribor za obešanje zvočnikov, ADAMSON METRING SUB 89 1 28,50

pribor za obešanje zvočnikov, ADAMSON METRING SUB 90 1 28,50

pribor za obešanje zvočnikov, ADAMSON METRING SUB 91 1 28,50

pribor za obešanje zvočnikov, ADAMSON METRING SUB 92 1 28,50

ADAMSON AID PANEL 1, distribucijska omarica 96 1 570,00

ADAMSON AID PANEL 1, distribucijska omarica 97 1 570,00

ADAMSON AID PANEL 1, distribucijska omarica 98 1 570,00

ADAMSON AC DISTRO, omarica za el. napajanje ojačevalcev 99 1 950,00

ADAMSON AC DISTRO, omarica za el. napajanje ojačevalcev 100 1 950,00

HK AUDIO DSM 2060, monitorski procesor 192 1 570,00

FISHERAMPS BUTTKICKER 340 1 190,00

FISHERAMPS BUTTKICKER 341 1 190,00

ALESIS HD 24XR, 24-kanalni, HD 399 1 950,00

XTA KRETNICA 1048 2368 1 1425,00

XTA KRETNICA 1048 2369 1 1425,00

Skupna vrednost - v primeru nakupa celotne zvočne opreme 51711,65

2. Lučna oprema

oprema inv.št. kos izklicna cena z DDV

COEMAR TESTA 1200W (FOLLOW SPOT) HMI 780 1 1425,00

FRESNEL STUDIJSKI DAY-LIGHT QUARTZ COLOR FDL 1775 1 6650,00

FRESNEL STUDIJSKI DAY-LIGHT QUARTZ COLOR FDL 1776 1 6650,00

ZLOŽLJIVI WINCH STATIV 190-600 cm, črn 1837 1 570,00

ZLOŽLJIVI WINCH STATIV 190-600 cm, črn 1838 1 570,00

ZLOŽLJIVI WINCH STATIV 190-600 cm, črn 1839 1 570,00
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ZLOŽLJIVI WINCH STATIV 190-600 cm, črn 1840 1 570,00

ZLOŽLJIVI WINCH STATIV 190-600 cm, črn 1841 1 570,00

ZLOŽLJIVI WINCH STATIV 190-600 cm, črn 1842 1 570,00

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1521 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1522 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1523 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1524 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1525 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1526 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1527 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1528 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1529 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1530 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1531 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1532 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1533 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1534 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1535 1 142,50

PLANKONVEKSI REFLEKTOR PC1000/1200 W 1536 1 142,50

FRESNEL STUDIJSKI REFLEKTOR FR 5000W 1651 1 760,00

FRESNEL STUDIJSKI REFLEKTOR FR 5000W 1652 1 760,00

TRANSPORTNI DIMER RACK Z 6 DIMER ENOTAMI 5 kW 1903 1 2850,00

Skupna vrednost - v primeru nakupa celotne lučne opreme 24795,00

3. Scenska oprema

oprema inv.št. kos izklicna cena z DDV

ODRSKA ENOTA PROFESIONAL - cena na kos / 29 665,00

ODRSKA ENOTA MULTI - cena na kos / 48 332,50

Teleskopske snap in noge, multi standard 60x60x3,2 mm, regulacijska višina 120-200cm, 
30 kompletov, v vsakem so 4 noge - cena na komplet 2195 30 kpl 95,00

TRANSPORTNI VOZIČEK ZA ODRSKE ENOTI MULTI 2201 1 361,00

TRANSPORTNI VOZIČEK ZA ODRSKE ENOTI MULTI 2202 1 361,00

TRANSPORTNI VOZIČEK ZA ODRSKE ENOTI MULTI 2203 1 361,00

TRANSPORTNI VOZIČEK ZA ODRSKE ENOTI MULTI 2204 1 361,00

TRANSPORTNI VOZIČEK ZA ODRSKE ENOTI MULTI 2205 1 361,00

TRANSPORTNI VOZIČEK ZA ODRSKE ENOTI MULTI 2206 1 361,00

TRANSPORTNI VOZIČEK ZA ODRSKE ENOTI MULTI 2207 1 361,00

TRANSPORTNI VOZIČEK ZA ODRSKE ENOTI MULTI 2208 1 361,00

TRANSPORTNI VOZIČEK ZA ODRSKE ENOTI MULTI 2209 1 361,00

Skupna vrednost - v primeru nakupa celotne scenske opreme 4341,50

4. Dvižna ploščad 

oprema inv.št. kos izklicna cena z DDV

DVIGALO/LIFT Genie GS-1932, električna samohodna ploščad 2221 1 11658,10

5. Električni voziček

oprema inv.št. kos izklicna cena z DDV

ELEKTRO ROČNI VOZIČEK EJE 120 2224 1 6057,45

Center urbane kulture Kino Šiška
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 Ob-3942/12
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Za-

kona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 
4/10 in 20/11), prvega odstavka 11. člena 
Zakona o Slovenskem filmskem centru, jav-
ni agenciji Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 77/10), drugega odstavka 27. člena, 
drugega odstavka 33. člena, drugega od-
stavka 36. člena, drugega odstavka 39. čle-
na, drugega odstavka 42. člena in prvega 
odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi po-
stopka izbire projektov, pogojih in merilih 
za izbor projektov ter postopku sklepanja 
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora 
nad izvajanjem pogodb Slovenskega film-
skega centra, javne agencije Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12), 
Slovenski filmski center, javna agencija Re-
publike Slovenije objavlja naslednje javne 
razpise (v nadaljevanju: razpis):

– javni razpis za sofinanciranje realizaci-
je študijskih filmov in študijskih televizijskih 
del za študijsko leto 2011/12;

– javni razpis za sofinanciranje filmskih 
festivalov v Republiki Sloveniji za leto 2012;

– javni razpis za sofinanciranje kulturno 
vzgojnih filmskih projektov v Republiki Slo-
veniji za leto 2012;

– javni razpis za sofinanciranje progra-
mov organizirane filmske stroke v Republiki 
Sloveniji za leto 2012;

– javni razpis za sofinanciranje digita-
lizacije slovenske kinematografije za leto 
2012.

Razpisi iz prve do četrte alineje tega 
obvestila se pričnejo z dnem 24. 8. 2012 
in se zaključijo z dnem 24. 9. 2012, razpis 
iz pete alineje tega razpisa pa se začne 
z dnem 31. 8. 2012 in se zaključi z dnem 
1. 10. 2012. Besedila navedenih razpisov 
so objavljena na spletnem mestu agencije 
Slovenskega filmskega centra, javne agen-
cije Republike Slovenije: www.film-center.si, 
v zavihku javni natečaji.

Slovenski filmski center, 
 javna agencija  

Republike Slovenije

 Ob-3875/12
Na podlagi Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 
110/11 – ZDIU12), Zakona o javnem inte-
resu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, 
št. 42/10) in Odloka o proračunu Občine Ko-
čevje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 24/12) 
Občina Kočevje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov  

in projektov na področju dela z mladimi, 
ki jih bo Občina Kočevje v letu 2012 

sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Predmet in namen javnega razpisa
Občina Kočevje bo sofinancirala izvaja-

nje projektov in programov v letu 2012, ki 
se bodo izvajali na območju Občine Kočev-
je. Sredstva so zagotovljena na proračunski 
postavki 41180504 Sofinanciranje progra-
mov na področju dela z mladimi.

Projekti in programi se bodo nanašali na 
naslednja področja:

A: Sofinanciranje projektov na področju 
dela z mladimi.

B: Sofinanciranje izvedbe mladinskih 
koncertov in drugih glasbenih projektov.

C: Sofinanciranje programov mladih 
športnikov.

Na razpis se lahko prijavijo:
– Pod A: Društva, zavodi ter ostale ne-

profitne organizacije, ki delajo za mlade in 
imajo sedež ter delujejo na območju Občine 
Kočevje. (OBRAZEC A)

– Pod B: Društva, ki izvajajo mladinske 
projekte in programe, ter ostale pravne ose-
be, ki so registrirane za področje dela z mla-
dimi in za mlade. (OBRAZEC B)

– Pod C: mladi športniki, ki imajo status 
kategoriziranega športnika po kriterijih OKS-
-a na dan objave razpisa in so člani športne-
ga društva. V tem primeru je lahko prijavitelj 
športno društvo za člana / športnika, ki ima 
stalno prebivališče na območju Občine Ko-
čevje. (OBRAZEC C)

2. Okvirna višina razpisanih sredstev: 
okvirna višina razpisanih sredstev ki so na-
menjena realizaciji projektov in programov 
za leto 2012, 27.000,00 EUR.

3. Oddaja in rok prijave
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

obrazcih razpisa in mora vsebovati vse se-
stavine vloge določene v dokumentaciji raz-
pisa.

Rok za prijavo na razpis je 17. septem-
ber 2012.

Vloga mora biti predložena na naslov: 
Občina Kočevje, Ljub ljanska cesta 26, 1330 
Kočevje v zaprti ovojnici z naslovom poši-
ljatelja in s pripisom »Javni razpis mladinski 
programi in projekti 2012 – Ne odpiraj«.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je bila oddana zadnji dan roka za 
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko 
ali do 12. ure na vložišče Občine Kočevje.

4. Informiranje: vse dodatne informaci-
je in navodila za sodelovanje na javnem 
razpisu dobijo prijavitelji na spletni strani 
Občine Kočevje, www.kocevje.si in v času 
uradnih ur na Občini Kočevje, Oddelek 
za upravne in družbene dejavnosti, Ljub-
ljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Kontaktna 
oseba: Nina Sambolec, tel. 01/893-82-44, 
nina.sambolec@kocevje.si.

Občina Kočevje

Št. 407-172/2012 Ob-3879/12
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju pod-

jetništva v Občini Brežice (Uradni list RS, 
št. 39/07, 62/11, 40/12), Odloka o proračunu 
Občine Brežice za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 10/12) in priglasitvijo sheme državne po-
moči št. M001-5880173-2012 pri Ministrstvu 
za finance, objavlja Občina Brežice

javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva  

v Občini Brežice za leto 2012
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljeva-

nju namen A).
B. Sofinanciranje stroškov odpiranja no-

vih delovnih mest, povezanih z investicijo (v 
nadaljevanju namen B).

C. Sofinanciranje stroškov povezanih 
z udeležbo podjetnikov na sejmih za pred-
stavitev inovativnih pro izvodov in storitev (v 
nadaljevanju namen C).

2. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 

130.000 EUR (postavka 4770 – sredstva za 
vzpodbujanje podjetništva).

Namen A: 105.000 EUR.
Namen B: 20.000 EUR.
Namen C: 5.000 EUR.
Kolikor je upravičenih vlog več kot je raz-

položljivih sredstev, se dodeljena sredstva 
linearrno zmanjšajo vsem upravičencem.

3. Pogoji za pridobitev sredstev in upra-
vičeni nameni

Namen A:
Sredstva se dodelijo za začetne inve-

sticije. To so investicije v osnovna sredstva 
za ustanovitev novega ali razširitev obsto-
ječega obrata, spremembe pro izvodnega 
procesa ali pro izvoda v obstoječem obra-
tu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije 
ali modernizacije) in investicije v osnovna 
sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo 
delovati ali bi drugače prenehalo delovati.

Naložbe v nakup opreme, drugih osnov-
nih sredstev in nakup nematerialnih inve-
sticij.

Investiranje v nakup nove pro izvodne in 
storitvene opreme in nakup nematerialnih 
pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve 
novega podjetja, širitve obstoječe dejavno-
sti ali zaradi uvajanja novega pro izvodnega 
oziroma storitvenega programa (bolj pro-
duktivne, racionalnejše, energetsko varčne 
in ekološko varnejše tehnologije; izboljševa-
nje kakovosti pro izvodov in storitev).

Sofinancira se investicije v obdobju od 
poteka prejšnjega razpisnega roka (16. 9. 
2011) do zadnjega datuma, ki je določen za 
oddajo vlog (15. 9. 2012) – začetne inve-
sticije – opredeljene v prejšnjem odstavku 
(sofinancira se investicije v stroje in opremo, 
izključene so investicije v nepremičnine). 
Upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni 
inventar. Upoštevajo se računi brez DDV.

Intenzivnost pomoči:
Sofinanciranje začetnih investicij lahko 

maksimalno znaša največ 25 % vrednosti 
upravičenih stroškov investicije z upošte-
vanjem zgornje meje vrednosti investicije 
v višini do 40.000,00 € brez DDV.

Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let 
in prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 % 
lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi 
pomoči se ne sme preseči zgornja meja 
intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov 
(sredstva občinskega proračuna, državnega 
proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč 
dodeljena.

Posamezen vlagatelj lahko prijavi ma-
ksimalno vrednost investicije v višini 
40.000,00 EUR (brez DDV), kolikor prijavi 
večjo vrednost, se bo upoštevala upraviče-
na maksimalna vrednost investicije po tem 
razpisu.

Posamezen vlagatelj lahko prija-
vi minimalno vrednost investicije v višini 
4.200,00 EUR (brez DDV), kolikor prijavi 
manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev 
po tem razpisu.

Investicija v stroje in opremo je lahko 
sestavljena iz več računov, vendar mora 
skupna vrednost te investicije presegati 
4.200,00 EUR (brez DDV), pri tem mora 
biti vrednost posameznega računa najmanj 
500,00 EUR (brez DDV).

V primeru leasinga se kot skupna višina 
investicije šteje celoten znesek predmeta 
leasing pogodbe, kot upravičen strošek za 
dodelitev subvencije pa se štejejo dejansko 
plačani obroki, za katere mora vlagatelj pri-
ložiti dokazila o plačilu.

Namen B:
Sofinanciranje stroškov novih delovnih 

mest, realiziranih v obdobju od 1. 9. 2011 
do 30. 8. 2012. Posamezno mikro ali majh-
no podjetje lahko prijavi največ 5 delovnih 
mest. V primeru, da vlagatelj prijavi več kot 
5 novih delovnih mest se upošteva prvih 5 
navedenih v vlogi. Za vsako novo odprto 
delovno mesto se lahko maksimalno do-
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deli 200,00 €/ polni mesec nove zaposlitve 
v razpisnem obdobju. V primeru zaposlitve 
za krajši delovni čas, je vlagatelj upravičen 
do sorazmernega deleža subvencije. Upo-
števajo se samo pogodbe o zaposlitvi za 
najmanj dve leti. Izpolnitev kriterija novih za-
poslitev se ugotavlja na osnovi dodatnih za-
poslitev v primerjavi s povprečjem preteklih 
12 mesecev. Pri tem morajo biti upoštevani 
naslednji pogoji:

– delovno mesto mora biti povezano z iz-
vajanjem projekta začetnih investicij,

– investicijski projekt mora voditi k neto 
povečanju števila zaposlenih v obratu v pri-
merjavi s povprečjem preteklih dvanajstih 
mesecev,

– nova delovna mesta morajo biti ohra-
njena vsaj 2 leti.

Prijavitelji niso upravičeni do sredstev za 
razvoj iz namena B tega razpisa, če so pre-
jeli pomoč za isto delovno mesto s strani Za-
voda RS za zaposlovanje ali iz drugih virov.

Namen C:
Sofinanciranje stroškov povezanih 

z udeležbo podjetnikov na sejmih za pred-
stavitev inovativnih pro izvodov in storitev 
obdobju od 16. 9. 2011 do 15. 9. 2012. Sofi-
nancirajo se stroški udeležbe na domačih in 
tujih sejmih. Sofinanciranje je lahko do 50 % 
upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so: 
najem razstavnega prostora, stroški vpisa 
v razstavni katalog.

4. Upravičenci
Do sredstev za razvoj so upravičene mi-

kro in majhne družbe ter samostojni podje-
tniki posamezniki s sedežem v Občini Bre-
žice in krajem investicije na območju Občine 
Brežice.

Do sredstev so prav tako upravičena 
mikro in majhna podjetja ter samostojni 
podjetniki posamezniki, ki imajo sedež de-
javnosti izven Občine Brežice, kolikor ima 
poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri 
zaposluje najmanj dve tretjini (2/3) oseb za 
nedoločen čas iz Občine Brežice (stalno 
bivališče) in investira na območju Občine 
Brežice.

Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za 
mikro oziroma majhne družbe po Zakonu 
o gospodarskih družbah.

Mikro družba je tista družba, ki izpolnjuje 
dve od teh meril:

– povprečno število delavcev v poslov-
nem letu ne presega deset,

– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 
2.000.000 EUR, in

– vrednost aktive ne presega 
2.000.000 EUR.

Majhna družba je tista, ki izpolnjuje dve 
od teh meril:

– povprečno število delavcev v poslov-
nem letu ne presega 50,

– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 
8.800.000 EUR in

– vrednost aktive ne presega 
4.400.000 EUR.

Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa 
upravičeni tudi samostojni podjetniki posa-
mezniki. Pri njih se vsi pogoji za mikro in 
majhne družbe smiselno uporabljajo.

Do sredstev za razvoj so upravičena 
podjetja, ki so neodvisna.

Neodvisno podjetje je gospodarska druž-
ba, v kateri posamezna gospodarska družba 
ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem 
za mikro, majhne družbe, razpolaga z la-
stniškim deleži in glasovalnimi pravicami, 
manjšimi od 25 %. Meja se lahko prekorači, 
če je družba v lasti delniške družbe ali insti-

tucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja 
aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih po-
sameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja 
smiselno upoštevajo.

Do sredstev so upravičene mikro in 
majhne družbe, ki niso navedena v sezna-
mu podjetij, s katerimi se na podlagi določb 
Zakona o preprečevanju korupcije ne sme 
poslovati (Uradni list RS, št. 43/05).

Do sredstev za razvoj niso upraviče-
ne mikro in majhne družbe, ki so v skladu 
z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 
50/02, 93/02) v prisilni poravnavi, stečaju 
ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar 
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj 
s prenesenimi izgubami dosegla polovico 
osnovnega kapitala družbe.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem 
po pravilu de minimis, kar pomeni da skupni 
znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu 
ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju treh 
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne 
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru 
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sek-
torju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000 EUR).

Do finančnih spodbud ne morejo biti 
upravičena podjetja, ki v skladu s Standar-
dno klasifikacijo dejavnosti delujejo na na-
slednjih področjih:

– področje kmetijstva – podjetja, ki delu-
jejo na področju primarne pro izvodnje kme-
tijskih pro izvodov ter predelave in trženja 
kmetijskih pro izvodov,

– področje ribištva in ribiških storitev,
– področje premogovništva,
– oddelek kopenskega prometa – podro-

čje nabave vozil za prevoz tovora v podje-
tjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za 
najem ali plačilo,

– oddelek 61 – vodni promet,
– oddelek 62 – zračni promet.
Prav tako ni dovoljeno dodeliti pomoč za 

izvozno dejavnost, ki je neposredno poveza-
na z izvoženimi količinami, ustanavljanjem 
in delovanjem distribucijske mreže ali z dru-
gimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo ter pomoč, ki bi bila pogojena 
z uporabo domačega blaga na račun uvo-
ženega.

Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na 
razpis le z eno vlogo za posamezni namen 
in sicer za namen A z eno vlogo in za namen 
B z eno vlogo in ravno tako za namen C z 
eno vlogo.

V primeru, da za določen namen ni do-
volj prijav za črpanje celotnega zneska, se 
lahko neporabljena kvota sredstev prenese 
za drug namen, kjer je več vlog oziroma je 
možno ta sredstva razdeliti v skladu z raz-
pisnimi pogoji.

Sredstva za pospeševanje razvoja pod-
jetništva v Občini Brežice se na podlagi tega 
razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij 
kot nepovratna sredstva in jih je možno do-
deliti v primeru, kadar te predstavljajo po-
trebno vzpodbudo za izvedbo zastavljene-
ga namena. Dodelijo se lahko le, če imajo 
stimulativni učinek in niso namenjena samo 
zniževanju stroškov podjetja.

Po pregledu prispelih vlog na javni razpis 
in pred dodelitvijo sredstev upravičencem, 
se opravi ogled določenih prijavljenih inve-
sticij pri upravičencih s strani članov komi-
sije.

6. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, 

je zaupne narave in bo uporabljena izključ-

no v postopku odločanja o dodelitvi sredstev 
po tem razpisu.

Člani strokovne komisije se zavežejo, 
da bodo podatke varovali kot zaupne in jih 
uporabili izključno za namene ocenjevanja.

7. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih 

investicij
1. Osnovni podatki prosilca (OBRA-

ZEC 1);
2. Podatki o investicijskem projektu 

(OBRAZEC 2);
3. Predstavitev investicije, specifikaci-

ja in izjava (OBRAZEC 3);
4. Kopije računov in kopije dokazil 

o plačilu, skladno s predloženo specifikacijo 
investicije za obdobje od poteka prejšnjega 
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je 
določen za oddajo vlog;

5. Dokazilo o registraciji samostojne-
ga podjetnika oziroma družbe (ne staro več 
kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obr-
tno dovoljene; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih dav-
kih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo 
davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki 
ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo 
se fotokopije;

7. Izjava o značilnosti začetne investi-
cije (OBRAZEC 4);

8. Izjava o resničnosti podatkov 
(OBRAZEC 5);

9. Izjava o pridobljenih drugih virih po-
moči (OBRAZEC 6);

10. Izjava v primeru leasinga (Za pod-
jetja/podjetnike, ki so investicijo financirali 
z leasingom – OBRAZEC 7);

11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za pod-
jetja/podjetnike, ki nimajo sedeža v Občini 
Brežice), priloga – kopija M1/M2 obrazca 
za vse zaposlene v poslovni enoti – OBRA-
ZEC 8);

12. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – sofinanciranje stroškov 

odpiranja novih delovnih mest, povezani 
z investicijo

1. Osnovni podatki prosilca (OBRA-
ZEC 1);

2. Dokumentacija, povezana z zače-
tno investicijo, ki dokazuje izvajanje začetne 
investicije (eno izmed navedenih: investicij-
ski elaborat, poslovni načrt, kupoprodajna 
pogodba, lokacijsko ali gradbeno dovoljenje, 
kopije računov itd.)

3. Dokazilo o registraciji samostojne-
ga podjetnika oziroma družbe (ne staro več 
kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obr-
tno dovoljene; priložijo se fotokopije;

4. Potrdilo o plačanih zapadlih dav-
kih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo 
davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki 
ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo 
se fotokopije;

5. Pogodba o zaposlitvi za osebo, ki 
je zasedla novo delovno mesto v obdobju 
od poteka prejšnjega razpisnega roka do 
zadnjega datuma, ki je določen za oddajo 
vlog, priložijo se fotokopije;

6. Poimenski seznam zaposlenih 
pristojnega urada Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije za obdobje od 1. 9. 
2011.

7. Izjava o značilnosti začetne investi-
cije (OBRAZEC 4);

8. Izjava o resničnosti podatkov 
(OBRAZEC 5);

9. Izjava o pridobljenih drugih virih po-
moči (OBRAZEC 6);
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10. Izjava vlagatelja o povezanosti de-
lovnega mesta z investicijo (OBRAZEC 9);

11. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen C- Sofinanciranje stroškov 

povezanih z udeležbo podjetnikov na sej-
mih za predtsvitev inovativnih pro izvodov 
in storitev

1. Osnovni podatki prosilca (OBRA-
ZEC 1);

2. Podatki o udeležbi na sejmu 
(OBRAZEC 2-C);

3. Predstavitev stroškov udeležbe na 
sejmu- specifikacija in izjava (OBRAZEC 
3-C);

4. Kopije računov in kopije dokazil 
o plačilu udeležbe na sejmih za obdobje od 
poteka prejšnjega razpisnega roka do za-
dnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog;

5. Dokazilo o registraciji samostojne-
ga podjetnika oziroma družbe (ne staro več 
kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obr-
tno dovoljene; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih dav-
kih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo 
davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki 
ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo 
se fotokopije;

7. Izjava o resničnosti podatkov 
(OBRAZEC 5);

8. Izjava o pridobljenih drugih virih po-
moči (OBRAZEC 6);

9. Vzorec pogodbe (parafiran).
8. Rok in način prijave: rok za prijavo je 

do vključno 15. 9. 2012. Vlogo je potrebno 
poslati na naslednji naslov: Občina Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Vlo-
ge morajo biti v zaprti kuverti in označene 
z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni 
razpis za dodelitev sredstev iz občinskega 
proračuna za razvoj podjetništva-2012« ter 
navesti za kateri namen se stranka prijavlja 
(npr. Namen A). Na zadnji strani kuverte je 
potrebno navesti naziv in naslov prosilca. 
Vsebina vloge mora biti urejena po zapo-
redju, ki je določeno pri zahtevani doku-
mentaciji.

9. Izid javnega razpisa: sklep o dode-
litvi sredstev za razvoj se posreduje pro-
silcem najkasneje v roku 15 dni od obrav-
nave vlog. Na sklep o odobritvi sredstev 
je možna pritožba v roku 8 dni na župana 
Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Bre-
žice, vloži pa se na naslov: Občina Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Po 
odobritvi sredstev sklene vsak posameznik 
pogodbo z Občino Brežice, v kateri bodo 
določene vse medsebojne pravice in ob-
veznosti pogodbenih strank. Upravičenec 
bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi 
sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa 
in pogodbe. Namensko uporabo sredstev 
iz pogodbe preverja strokovna komisija za 
obravnavo vlog.

10. Informacije: razpisna dokumentacija 
je od dneva objave v Uradnem listu RS do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Brežice, www.brezice.si, za-
interesirani pa jo lahko dvignejo v času ura-
dnih ur na sedežu Občine Brežice. Dodatne 
informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-52.

Občina Brežice

 Ob-3920/12
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 

Sodražica, na podlagi 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 42/12) ter Letnega načr-
ta razpolaganja nepremičnega premoženja 
Občine Sodražica za leto 2012, sprejetega 
z Odlokom o proračunu Občine Sodražica 
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 109/11), 
objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine  

z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Sodražica, Trg 

25. maja 3, 1317 Sodražica.
II. Predmet prodaje sta nepremičnini:
– parc. št. 2087/1, pašnik, v izmeri 

980 m2, k.o. Sodražica,
– parc. št. 2087/110, pašnik, v izmeri 

222 m2, k.o. Sodražica.
Navedeni parceli se nahajata v nase-

lju Sodražica, na skrajnem zahodnem robu 
naselja, med mestnima ulicama Na Pesek 
in Hosta, katerega obdajata s treh strani; na 
vzhodni strani mejita na nezazidano stavbno 
zemljišče. Območje, kjer se nahajata ze-
mljišči, je komunalno opremljeno z nasle-
dnjimi komunalnimi objekti: asfaltirana javna 
pot, kanalizacija, vodovod, elektro omrežje 
z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko 
omrežje.

Planska namembnost navedenega ze-
mljišča in pogoji za posege v prostor so na-
vedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti 
št. 3501-1/12, z dne 30. 7. 2012, ki je na 
vpogled pri občinskem organu.

Nepremičnini se prodajata kot zaključe-
na celota.

Izhodiščna cena: na podlagi cenitve 
sodnega cenilca gradbene stroke znaša 
30.050,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na 
dodano vrednost, ki ga plača kupec.

III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnini se prodajata za najmanj 

izhodiščno ceno.
2. Davek na dodano vrednost, stro ške 

overitve pogodbe pri notarju ter stroške vpi-
sa nepremičnin v zemljiško knjigo, plača 
kupec.

3. Nepremičnini se prodajata po sistemu 
»videno-kupljeno«.

4. Kupec mora skleniti pogodbo 
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnej-
šega ponudnika. Kolikor izbra ni ponudnik ne 
podpiše prodajne pogodbe v tem roku, za-
pade vplačana varščina v ko rist prodajalca.

5. Kupec mora plačati kupnino v roku 
8 dni po izstavitvi računa. Plačilo kupnine 
v navedenem roku, je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe.

6. Kolikor bo med prejetimi ponudbami 
več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija 
za vodenje in nadzor postopka razpolaga-
nja s stvarnim premoženjem Občine So-
dražica (v nadaljevanju: Komisija), pozvala 
vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove 
ponudbe.

IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne 

in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju 

Republike Slovenije ali druge države Evrop-
ske unije in fizične osebe, ki so državljani 
Republike Slovenije ali druge države člani-
ce Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu 
fizične osebe si, po pooblastilo ponudnika, 
pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem 
organu. Sedež pravne osebe se izkazuje 
z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi pro-
dajalec,

– kolikor je ponudba podana po poobla-
ščencu, je potrebno predložiti pisno poobla-
stilo overjeno pri notarju.

2. Ponudnik je dolžan vplačati varšči-
no (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 
10 % od izhodiščne vrednosti nepremičnin 
na račun pri UJP, št. 01379-0100005681, 
s sklicem za javno zbiranje ponudb, sklic 
na št. 208719, in si cer do roka za oddajo 
ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina 
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se 
varščina vrne v roku 30 dni po izboru naju-
godnejšega ponudnika. Znesek varščine se 
v nobenem primeru ne obrestuje.

V. Vsebina pisne ponudbe:
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslo-

vom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponu-

dnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: pooblastilo ponudnika 

prodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o drža-
vljanstvu;

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

– navedbo nepremičnin, ki sta predmet 
ponudbe;

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

– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % 
od izhodiščne vrednosti nepremičnine;

– lastnoročno podpisano pisno izjavo 
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji raz-
pisa;

– lastnoročno podpisano izjavi ponudni-
ka, da ponudba velja še 90 dni od dneva 
odpiranja ponudb;

– številko transakcijskega oziroma oseb-
nega računa ponudnika za morebitno vračilo 
vplačane varščine.

VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire 
najugodnejšega ponudnika:

1. Ponudba se bo štela za pravoča sno, 
če bo prispela najpozneje do 24. sep tembra 
2012, do 12. ure, na naslov: Občina So-
dražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, 
z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje po-
nudb za prodajo nepremičnin«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti označen polni na-
slov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko 
ponudniki oddajo v tajništvu Občine Sodra-
žica ali jih pošljejo priporočeno na zgo raj 
navedeni naslov.

2. Nepravočasne ponudbe ali pravoča-
sne, vendar nepopolne ponudbe, bo Ko-
misija izločila in o tem obvestila ponudnika. 
Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje 
vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjklji-
vo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do 
odpiranja ponudb.

3. Odpiranje ponudb je javno in bo po-
tekalo v mali sejno sobi Občine Sodražica, 
dne 24. septembra 2012, ob 15. uri. Pred-
stavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim do kumentom in pooblastilom po-
nudnika.

4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran 
ti sti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.

5. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo 
odločal župan. Odpiranje ponudb bo opra-
vila Komisija, ki bo po zaključku postop-
ka predlagala županu izbor najugodnejšega 
ponudnika.

6. Po nudniki bodo o izboru obveščeni 
najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja 
ponudb.
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7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja po-
nudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji 
nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom 
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve 
pogodbe ustavi.

VII. Informacije: dodatne informacije so 
na voljo na tel. 01/836-60-75.

Občina Sodražica

 Ob-3939/12

Obvestilo
o javnem naročilu gradenj  
sanacija strehe in ureditev  

podstrešnih prostorov v gradu Metlika 
Lokacija – Občina Metlika,  

JV Slovenija, Slovenija
1. Referenčna številka dokumenta: 

411-7/2010-3N.
2. Postopek: odprti lokalni postopek.
3. Program: Operativni program IPA SI-

-HR 2007-2013.
4. Financiranje: projekt sofinancira Evrop-

ska unija v skladu s pravili OP IPA SI-HR 
2007-2013 (85 %), Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo (10 %) in Občina 
Metlika v okviru projekta Prebujena kulturna 
dediščina iz postavke 18036.

5. Naročnik: Občina Metlika, Mestni 
trg 24, 8330 Metlika, kontakt: Vesna Muc, 
e-pošta: vesna.muc@metlika.si, faks: 
+386 7 363-74-27.

Specifikacije naročila
6. Opis naročila
Javno naročilo je sestavljeno iz dveh sklo-

pov, in sicer zajema sanacijo dela strehe 
in ureditev podstrešnih prostorov na gradu 
Metlika.

Metliški grad je trenutno funkcionalen kot 
muzej. Precej prostora je zaradi neprimerne 
opremljenosti in neurejenosti neuporabnih za 
muzejske namene, kamor spada tudi pod-
strešje gradu. Ključna je sanacija dela strehe, 
ki zamaka na različnih mestih. Večji del pod-
strešja bo urejen v depoje in razstavni pro-
stor. Ureditev bo zajemala polaganje parketa, 
namestitev pregradnih sten, opremo z elek-
tro in strojnimi instalacijami itd. Natančnejša 
opredelitev del je razvidna iz popisa del, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije.

7. Število in naslovi sklopov
2 sklopa:
1. Sanacija strehe gradu Metlika.
2. Ureditev podstrešnih prostorov 

v gradu Metlika.
Ponudnik lahko odda ponudbo za en 

sklop ali za oba sklopa.
Pogoji za sodelovanje
8. Upravičenost in pravilo o poreklu
Sodelovanje je odprto za vse pravne 

osebe, ki sodelujejo posamezno ali v sku-

pini (konzorciju) ponudnikov, ustanovljene 
v državni članici Evropske unije ali v dr-
žavi ali na ozemlju regij, ki jih zajemajo 
in pooblaščajo specifični instrumenti, ki se 
uporabljajo za program, v okviru katerega 
je financirano naročilo (glej tudi 22. toč-
ko spodaj). Vse gradnje, dobave blaga in 
storitve morajo izvirati iz ene ali več teh 
držav. Sodelovanje je odprto tudi za med-
narodne organizacije. Sodelovanje fizičnih 
oseb je neposredno urejeno s specifičnimi 
instrumenti, ki se uporabljajo za program, 
v okviru katerega je financirano naročilo.

9. Razlogi za izključitev
Ponudniki morajo predložiti podpisano 

izjavo, vključeno v razpisni obrazec za na-
ročilo gradenj, da niso v nobeni od situacij, 
naštetih v točki 2.3.3 Praktičnega priročni-
ka za postopke naročil za zunanje ukrepe 
EU.

10. Število ponudb
Ponudniki lahko oddajo le eno ponudbo 

na sklop. Ponudnik lahko odda ponudbo 
za en sklop ali za oba sklopa. Ponudbe za 
dele sklopa ne bodo upoštevane. Ponu-
dnik lahko v svoji ponudbi navede, da bo 
ponudil popust, če bo sprejeta njegova po-
nudba za več kot en sklop. Ponudniki poleg 
ponudbe za gradnje, zahtevane v razpisni 
dokumentaciji, ne smejo predložiti dodatno 
ponudbo za variantno rešitev.

11. Jamstvo za veljavnost ponudbe
Ob oddaji ponudbe morajo ponudni-

ki predložiti jamstvo za veljavnost ponud-
be. Vrednost jamstva za veljavnost ponud-
be skupaj za predmetno naročilo znaša 
6.000,00 EUR, od tega za sklop 1 zna-
ša 1.800,00 EUR, za sklop 2 pa znaša 
4.200,00 EUR. Navedeno jamstvo bo neu-
spešnim ponudnikom vrnjeno ob zaključku 
postopka javnega naročila, uspešnemu(-
-im) ponudniku(-om) pa, ko pogodbo pod-
pišejo vse stranke.

12. Jamstvo za dobro izvedbo
Izbrani ponudnik bo moral ob podpi-

su pogodbe zagotoviti jamstvo za dobro 
izvedbo v višini 10 % vrednosti naročila. 
Navedeno jamstvo je treba skupaj s podpi-
sano pogodbo zagotoviti najkasneje 30 dni 
po tem, ko ponudnik od naročnika prejme 
podpisano pogodbo. Če izbrani ponudnik 
v navedenem obdobju omenjenega jam-
stva ne zagotovi, bo pogodba izničena in 
se bo lahko sestavila nova pogodba, ki bo 
poslana ponudniku, ki je oddal naslednjo 
najnižjo, skladno ponudbo.

13. Informativno srečanje in ogled lo-
kacije: neobvezno informativno srečanje in 
obisk lokacije bosta potekala 13. 9. 2012, 
ob 10. uri, na gradu v Metliki (zbor v graj-
skem atriju).

14. Veljavnost ponudbe: ponudbe mora-
jo veljati 90 dni po roku za oddajo ponudb.

15. Obdobje izvajanja nalog: od podpisa 
pogodbe do 18. 1. 2013.

Merila za izbor in oddajo
16. Merila za izbor: v skladu z merili, 

uporabljenimi v oddelku 12.2 Navodil po-
nudnikom.

17. Merila za oddajo: najnižja cena po-
nudbenega predračuna v EUR z DDV.

Sodelovanje na razpisu
18. Kako pridobiti razpisno dokumen-

tacijo
Razpisna dokumentacija je na voljo na 

spletni strani Občine Metlika: www.metli-
ka.si (zavihek Objave). Prav tako je na vo-
ljo za kopiranje na sedežu Občine Metlika, 
Mestni trg 24, Metlika. Ponudbe morajo biti 
oddane na standardnih razpisnih obrazcih, 
ki so vključeni v razpisno dokumentacijo in 
katerih obliko ter navodila je treba natanč-
no upoštevati.

Ponudniki naj svoja pisna vpraša-
nja pošljejo na kontaktni naslov: ve-
sna.muc@metlika.si ali Občina Metlika, 
Mestni trg 24, 8330 Metlika (z omembo 
referenčne številke dokumenta iz točke 1), 
najmanj 21 dni pred rokom za oddajo po-
nudb, ki je naveden v točki 19. Naročnik 
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponu-
dnikov vsaj 11 dni pred rokom za oddajo 
ponudb.

Morebitna pojasnila ali manjše spre-
membe k razpisni dokumentaciji bodo 
objavljene najkasneje 11 dni pred skraj-
nim rokom za oddajo ponudb, na spletni 
strani Občine Metlika (www.metlika.si) in 
spletni strani: EuropeAid:https://webga-
te.ec.europa.eu/europeaid/online-servi-
ces/index.cfm?do=publi.welcome.

19. Skrajni rok za oddajo ponudb: 
23. 10. 2012, do 10. ure, po srednje-
evropskem času.

Ponudbe, prejete po navedenem roku, 
ne bodo upoštevane.

20. Odpiranje ponudb: 23. 10. 2012, ob 
11. uri, v sejni sobi Občine Metlika, Mestni 
trg 24, Metlika, 1. nadstropje.

21. Jezik postopka: celotno pisno komu-
niciranje v zvezi s tem razpisnim postop-
kom in pogodba morata biti v slovenskem 
jeziku.

22. Pravna podlaga
Operativni program IPA SI-HR 

2007–2013.
Javno naročilo se izvaja v skladu 

z Praktičnim priročnikom za izvajanje jav-
nih naročil, ki se v okviru zunanjih dejav-
nosti financirajo iz skupnega proračuna 
Evropskih skupnosti.

Občina Metlika
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Mestna občina Maribor, Mestna uprava, 

Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), 
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor 
za leto 2012 (MUV, št. 8/2012) in Načrta raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem Me-
stne občine Maribor za leto 2012, objavlja

ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin  
Mestne občine Maribor

I. Naziv in sedež organizatorja ponov-
ne javne dražbe: Mestna občina Maribor, 
Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Ma-
ribor.

II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. Poslovni prostor – lokal št. L1 v pri-

tličju stavbe (lega: ulični), na Dvorakovi ulici 
14, v izmeri 113,59 m2, ID znak dela stavbe 
659-38511-8, parcelna številka 327, k.o. 659 
– Tabor in v naravi prestavlja lokal, kuhinjo, 
sanitarije in skladišče. Za stavbo na Dvora-
kovi ulici 14 je etažna lastnina vzpostavlje-
na. Poslovni prostor je nezaseden.

Izklicna cena: 76.950,00 €.
2.2. Poslovni prostor v pritličju stavbe 

(lega: dvorišče), na Gosposki ulici 9, v izme-
ri 10,80 m2, ID znak dela stavbe 657-2531-9, 
parcelna številka 1666, k.o. 657 – Maribor – 
Grad in v naravi predstavlja skladiščni pro-
stor. Iz etažnega načrta izhaja, da ima ta 
poslovni prostor posebni skupni del – WC, 
na katerem ima vsakokratni lastnik tega 
dela lastninsko pravico do ½ celote WC-
-ja, v izmeri 0,90 m2, skupaj s poslovnim 
prostorom z identifikacijsko številko dela 
stavbe 657-2531-11). Za stavbo na Gospo-
ski ulici 9 je etažna lastnina vzpostavljena. 
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom 
z najemnim razmerjem za določen čas, do 
31. 10. 2013.

Izklicna cena: 3.960,00 €.
2.3. Poslovni prostor v pritličju stavbe 

(lega: dvorišče), na Gosposki ulici 9, v izmeri 
33,00 m2, ID znak dela stavbe 657-2531-11, 
parcelna številka 1666, k.o. 657 – Maribor 
– Grad, in v naravi predstavlja dva ločena 
prostora – skladiščni prostor in pisarno. Iz 
etažnega načrta izhaja, da ima ta poslov-
ni prostor posebni skupni del – WC, v iz-
meri 0,90 m2, na katerem ima vsakokratni 
lastnik tega dela lastninsko pravico do ½ 
celote WC-ja, skupaj s poslovnim prosto-
rom z identifikacijsko številko dela stavbe 
657-2531-9). Za stavbo na Gosposki ulici 9 
je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni 
prostor je nezaseden.

Izklicna cena: 11.000,00 €.
2.4. Poslovni prostor v pritličju stav-

be (lega: dvorišče), na Koroški cesti 21, 
v izmeri 104,83 m2, ID znak dela stavbe 
657-1981-8, parcelni številki 1609 in 1610, 
k.o. 657 – Maribor – Grad, in v naravi pred-
stavlja en večji prostor, tri manjše prostore 
in sanitarije. Dostop do poslovnega pro-
stora je možen samo skozi vhod na dvori-
šču stavbe. Za stavbo na Koroški cesti 21 

je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni 
prostor je nezaseden.

Izklicna cena: 43.860,00 €.
2.5. Poslovni prostor v pritličju stavbe 

(lega: dvorišče), na Ljub ljanski ulici 17B, 
v skupni izmeri 126,99 m2, ID znak dela stav-
be 659-1213-130, parcelna številka 1005, 
k.o. 659 – Tabor in v naravi predstavlja ve-
trolov, več pisarniških prostorov, hodnike, 
sanitarije, vse v pritličju objekta, v izmeri 
115,40 m2 in pomožni prostor – shramba 
v kleti, v izmeri 11,59 m2. Za stavbo na Ljub-
ljanski 17B je etažna lastnina vzpostavljena. 
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom 
z najemnim razmerjem za nedoločen čas.

Izklicna cena: 137.000,00 €.
2.6. Poslovni prostor št. 34, v kleti stav-

be, na Panonski ulici 47, v izmeri 149,31 m2, 
ID znak dela stavbe 680-3-34, parcelna šte-
vilka 2274/1, k.o. 680 – Tezno, in v na-
ravi predstavlja vetrolov, hodnike, pisarne, 
sanitarije in druge prostore. Namenska raba 
dela stavbe je: fitnes, kozmetični ali frizer-
ski salon (del stavbe za druge storitvene 
dejavnosti).

Za stavbo na Panonski ulici 47 je eta-
žna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor 
se nahaja v objektu oskrbovanih oziroma 
varovanih stanovanj, zgrajenem leta 2000. 
Poslovni prostor je nezaseden.

Izklicna cena: 110.500,00 €.
2.7. Poslovni prostor v pritličju stavbe 

(lega: ulični), na Partizanski cesti 18, v iz-
meri 77,38 m2, parcelna številka 1220 (ID 
znak parcele: 657-1220/0-0), k.o. 657 – Ma-
ribor-Grad, številka stavbe 1464 in v nara-
vi predstavlja vetrolov, prodajalno (neživil-
sko), skladišče in sanitarije.

Pravno stanje nepremičnine je neureje-
no. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpo-
stavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato 
bo vpis lastninske pravice na posameznem 
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpo-
stavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je 
nezaseden.

Izklicna cena: 69.660,00 €.
2.8. Poslovni prostor v pritličju stav-

be (lega: ulični), na Partizanski cesti 29, 
v skupni izmeri 108,49 m2, parcelna šte-
vilka 1107/1 (ID znak parcele: 657-1107/1-0), 
k.o. 657 – Maribor-Grad, številka stavbe 
1305, in v naravi predstavlja vetrolov, pro-
dajalno (neživilsko) in skladišče vse skupaj, 
v izmeri 79,72 m2, ločene sanitarije izven 
poslovnega prostora, v izmeri 1,37 m2, in 
kleti, v izmeri 27,40 m2.

Pravno stanje nepremičnine je neureje-
no. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpo-
stavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato 
bo vpis lastninske pravice na posameznem 
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpo-
stavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je 
zaseden z najemnikom z najemnim razmer-
jem za nedoločen čas.

Izklicna cena: 89.640,00 €.
2.9. Poslovni prostor v pritličju stavbe 

(lega: ulični), na Partizanski cesti 31, v sku-
pni izmeri 54,02 m2, parcelna številka 1104/1 
(ID znak parcele: 657-1104/1-0), k.o. 657 – 
Maribor-Grad, številka stavbe 1278 in v na-
ravi predstavlja prodajni prostor (neživilski), 
v izmeri 27,15 m2 in klet, v izmeri 26,87 m2. 

Ločeni WC na hodniku izven poslovnega 
prostora, v izmeri 1,10 m2 je v souporabi 
s poslovnim prostorom, pod zap. št. 2.14. 
Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. 
Etažna lastnina za stavbo še ni vzposta-
vljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato 
bo vpis lastninske pravice na posameznem 
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpo-
stavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je 
zaseden z najemnikom z najemnim razmer-
jem za nedoločen čas.

Izklicna cena: 33.660,00 €.
2.10. Poslovni prostor v pritličju stavbe 

(lega: ulični), na Partizanski cesti 31, v sku-
pni izmeri 34,33 m2, parcelna številka 1104/1 
(ID znak parcele: 657-1104/1-0), k.o. 657 – 
Maribor-Grad, številka stavbe 1278 in v na-
ravi predstavlja prodajni prostor (neživilski), 
v izmeri 23,27 m2 in klet, v izmeri 11,06 m2. 
Ločeni WC na hodniku izven poslovnega 
prostora, v izmeri 1,10 m2 je v souporabi 
s poslovnim prostorom pod zap. št. 2.13.

Pravno stanje nepremičnine je neureje-
no. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpo-
stavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato 
bo vpis lastninske pravice na posameznem 
delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpo-
stavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je 
nezaseden.

Izklicna cena: 25.290,00 €.
2.11. Poslovni prostor št. 1, v pritličju 

stavbe (lega dvoriščni), na Partizanski cesti 
85, v izmeri 107,88 m2, ID znak dela stavbe 
657-207-5, parcelna številka 401, k.o. 657 – 
Maribor – Grad in v naravi predstavlja večji 
pro izvodno-skladiščni prostor ter tri manjše 
skladiščne prostore.

Za stavbo na Partizanski cesti 85 je eta-
žna lastnina vzpostavljena. Za predmetni 
poslovni prostor imajo na podlagi 124. čle-
na Stvarnopravnega zakonika (Uradni list 
RS, št. 87/02 in 18/07) drugi etažni lastni-
ki predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 
508. člena Obligacijskega zakonika (Ura-
dni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo 
v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila 
Mestne občine Maribor o višini izdražene 
cene. Poslovni prostor je nezaseden.

Izklicna cena: 27.180,00 €.
2.12. Poslovni prostor, v stavbah na na-

slovih Tkalski prehod 4, Gosposka ulica 12 
in Gosposka ulica 14, v izmeri 2.396,82 m2, 
stoječe na parcelnih številkah 1732 (ID 
znak parcele: 657-1732/0-0), parc. št. 1733 
(ID znak parcele: 657-1733/0-0) in parc. 
št. 1735 (ID znak parcele: 657-1735/0-0), 
vse parcele k.o. 657 – Maribor-Grad, šte-
vilke stavb 1843, 1834 in 1867, etažnosti 
2K+P+2N+M in v naravi predstavljajo pro-
izvodno-skladiščne prostore, pisarne in sa-
nitarije ter tvorijo zaokroženo celoto. Pravno 
stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna 
lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpi-
sana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastnin-
ske pravice na posameznem delu v zemlji-
ško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi eta-
žne lastnine. Poslovni prostor je nezaseden.

Izklicna cena: 1.777.350,00 €.
2.13. Solastniški delež do 15/20 na 

posameznem delu stavbe z ID znakom 
657-1238-914 – poslovni prostor, v kleti 
stavbe na Trubarjevi ulici 2 (Gregorčičevi 

Javne dražbe
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ulici 26), v skupni izmeri 233,45 m2, parcel-
na številka 1423, k.o. 657 – Maribor – Grad, 
in v naravi predstavlja vhodni vetrolov in 
sanitarije v pritličju ter štiri prostore v kleti. 
Poslovni prostor se v večini nahaja v kleti.

Za stavbo na Gregorčičevi ulici 26 je 
etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetni 
poslovni prostor imajo solastniki na podlagi 
66. člena Stvarnopravnega zakonika (Ura-
dni list RS, št. 87/02 in 18/07) predkupno 
pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena 
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, 
št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po 
prejemu pisnega obvestila Mestne občine 
Maribor o višini izdražene cene.

Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena solastniškega deleža: 

40.927,50 €.
2.14. Poslovni prostor v pritličju stavbe 

(lega: ulični), na Tyrševi ulici 13, v izmeri 
18,75 m2, parcelna številka 1280/1 (ID znak 
parcele: 657-1280/1-0), k.o. 657 – Maribor 
– Grad, kateremu je bilo z odločbo GURS 
št. 02132-00947/2012-2 z dne 13. 6. 2012 
določena ID št. 657-1170-1, ki pa v zemljiški 
knjigi še ni vpisan kot posamezni del stav-
be, saj etažna lastnina za stavbo na Tyrševi 
ulici 13 še ni vzpostavljena, zato bo vpis la-
stninske pravice na posameznem delu v ze-
mljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi 
etažne lastnine, s souporabo dvoriščnega 
WC-ja (ID št. 657-1170-7). Poslovni prostor 
je nezaseden.

Izklicna cena: 14.580,00 €.
2.15. Poslovni prostor v pritličju stavbe 

(lega: ulični), na Tyrševi ulici 13, v izmeri 
46,29 m2, parcelna številka 1280/1 (ID znak 
parcele: 657-1280/1-0), k.o. 657 – Maribor 
– Grad, kateremu je bilo z odločbo GURS 
št. 02132-00947/2012-2 z dne 13. 6. 2012 
določena ID št. 657-1170-2, ki pa v zemljiški 
knjigi še ni vpisan kot posamezni del stav-
be, saj etažna lastnina za stavbo na Tyrševi 
ulici 13 še ni vzpostavljena, zato bo vpis la-
stninske pravice na posameznem delu v ze-
mljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi 
etažne lastnine, s souporabo dvoriščnega 
WC-ja (ID št. 657-1170-7). Poslovni prostor 
je nezaseden.

Izklicna cena: 33.120,00 €.
2.16. Poslovni prostor v pritličju stav-

be (lega: ulični), v stavbi na Ulici Stane-
ta Severja 9b, v skupni izmeri 58,61 m2, 
parcelna številka 1621/1 (ID znak parcele: 
678-1621/1-0), k.o. 678 – Spodnje Radva-
nje, številka stavbe 1426 in v naravi predsta-
vlja poslovni prostor v pritličju (vetrolov, pro-
dajni prostor, pisarno in sanitarije), v izmeri 
46,08 m2 in ločena klet s posebnim vhodom, 
v izmeri 12,53 m2. Pravno stanje nepremič-
nine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo 
še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško 
knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na 
posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč 
šele po vzpostavitvi etažne lastnine.

Na parceli 1621/1, k.o. Spodnje Radva-
nje, je vpisana na podlagi sklepa Okrajne-
ga sodišča v Mariboru, opr. št. N 570/2008 
z dne 5. 2. 2009 zaznamba postopka vzpo-
stavljanja etažne lastnine na stavbi, z naslo-
vom Knafelčeva ulica 28, Maribor. Poslovni 
prostor je nezaseden.

Izklicna cena: 43.830,00 €.
2.17. Poslovna stavba na dvorišču stav-

be, na naslovu Krekova ulica 8, stoječa na 
parceli 902/4 (ID znak parcele: 657-902/4-0), 
k.o. 657 – Maribor – Grad., št. stavbe 1050. 
Nepremičnina je v celoti last Mestne obči-
ne Maribor. V predmetni stavbi se nahajajo 

štirje posamezni deli stavb – poslovni pro-
stori; 1., 2., 3., 4. v naslednjih izmerah: del 
1: 19,28 m2; del 2: 22,75 m2; del 3: 7,00 m2; 
del 4: 12,60 m2 in v naravi predstavljajo loče-
ne skladiščno, pisarniške prostore. Površina 
zemljišče pod stavbo je 89,00 m2. Služnost 
dostopa in pripadajočega zemljišča še ni 
urejena in se ureja skupaj etažno lastnine 
stavbe 1066 (ID stavbe 657-1066, Krekova 
ulica 8).

Posamezni deli 1,2,4 so nezasedeni, del 
3 je zaseden z najemnikom z najemnim 
razmerjem za določen čas do prodaje po-
slovnega prostora.

Izklicna cena: 24.300,00 €.
2.18. Poslovni stavba z dvoriščem, na 

naslovu Kamniška graba 2 v Kamnici sto-
ječa na parcelni številki 60/1 (ID znak par-
cele 636-60/1-0), k.o. 636 – Kamnica, stav-
ba št. 362 (zemljišče pod stavbo, v izmeri 
443,00 m2) z enim posameznim delom 1, 
v skupni površini 933,83 m2 (klet, v izmeri 
52,56 m2, pritličje, v izmeri 325,35 m2, I. nad-
stropje, v izmeri 275,73 m2 in neobdelano 
podstrešje, v izmeri 280,19 m2), neto kori-
stna površina poslovne stavbe je 650,00 m2 
in dvorišče, v izmeri 53,00 m2. Stavba je 
v celoti last Mestne občine Maribor.

Poslovni objekt je zaseden v delu pritličja 
za določen čas do prodaje.

Izklicna cena: 154.700,00 €.
2.19. Garaža na dvorišču Kamniške ulice 

12, v izmeri 16,26 m2 (pozidano zemljišče, 
v izmeri: 21,00 m2), parcelna številka 308 
(ID znak parcele: 658-308/0-0), k.o. 658 – 
Koroška vrata, številka stavbe 805. Garaža 
je zasedena z najemnikom z najemnim raz-
merjem za nedoločen čas. Dostop do pred-
metne garaže je preko parcele št. 312, (ID 
znak parcele: 658-312/0-0), k.o. Koroška 
vrata. Služnost dostopa ni urejena.

Izklicna cena: 4.410,00 €.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji zne-

sek višanja kupnine za vse nepremičnine je 
200,00 EUR.

IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
ponovne javne dražbe

Vrsta pravnega posla je prodajna pogod-
ba, katero bo moral najuspešnejši dražitelj 
skleniti v roku 15 dni po zaključku javne 
dražbe oziroma po poteku roka za uveljavi-
tev predkupne pravice.

Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prej-
šnjega stavka ne podpiše prodajne pogod-
be, se šteje, da je odstopil od nakupa in 
ima Mestna občina Maribor pravico zadržati 
vplačano varščino.

V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni 

od sklenitve prodajne pogodbe na transak-
cijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni 
pogodbi.

Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku je bistvena sestavina prodajne po-
godbe. Če kupec ne poravna kupnine na 
določen način v določenem roku, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto. Prenos la-
stninske pravice se opravi po plačilu celotne 
kupnine. Kupcu bo izdano zemljiško knjižno 
dovolilo po plačilu celotne kupnine.

VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponov-
ne javne dražbe: javna dražba se bo vršila 
v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica 
heroja Staneta 1, Maribor, v kletni sejni sobi, 
dne 11. 9. 2012, ob 10. uri.

VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 7. 9. 2012 

plačati varščino v višini 10 % od navede-
ne izklicne cene, in sicer na transakcij-

ski račun Mestne občine Maribor – št.: 
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska 
Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za ne-
premičnino pod št.__«.

Navedba zaporedne številke pod katero 
je navedena nepremičnina je obvezna.

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje 
varščine

Uspelemu dražitelju se bo vplačana 
varščina vštela v kupnino, neuspelim dra-
žiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 
10 dni po opravljeni dražbi oziroma po po-
teku roka za uveljavitev predkupne pravice.

Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pri-
stopijo oziroma pred draženjem odstopijo, 
se varščina zadrži. Če dva ali več dražite-
ljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo po-
nujajo enako ceno, nepremičnina ni proda-
na, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. 
Če do zvišanja cene ne pride, se varščina 
zadrži vsem dražiteljem.

Organizator javne dražbe zadrži varščino 
tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodaj-
ne pogodbe ali ne plača kupnine.

IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne 

osebe s sedežem na območju RS oziroma 
na območju države članice EU in fizične 
osebe, ki so državljani RS oziroma državlja-
ni države članice EU.

– Pravne osebe morajo pred pričetkom 
javne dražbe predložiti izpisek iz sodne-
ga/poslovnega registra oziroma izpisek iz 
registra društev pri upravni enoti (društva) 
in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.

– Fizične osebe morajo predložiti izpisek 
iz poslovnega registra Slovenije (s.p.) ozi-
roma fotokopijo dokazila o državljanstvu in 
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled) 
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.

– Državljani oziroma pravne osebe drža-
ve članice EU morajo predložiti dokazila, ki 
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki 
so enakovredne institucijam, od katerih se 
zahtevajo dokazila za slovenske državljane 
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih do-
kazil – potrdila o plačanih davkih in prispev-
kih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti la-
stno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod 
kazensko in materialno odgovornostjo izja-
vijo, da imajo plačane davke in prispevke.

– Pred pričetkom javne dražbe se morajo 
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varšči-
ne (original) in priložiti celotno številko TRR 
računa (št. banke in št. računa) za primer 
vračila varščine.

– Pooblaščenci morajo pred pričetkom 
javne dražbe predložiti original pisno no-
tarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe in osebni doku-
ment na vpogled.

– Vsa zahtevana dokazila, razen oseb-
nega dokumenta, morajo biti predložena 
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starej-
ša od 30 dni.

X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po nače-

lu »videno–kupljeno«. Poznejše ustne ali 
pisne pripombe ne bodo upoštevane. Pro-
dajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz 
morebiti drugače kasneje ugotovljene povr-
šine posameznega dela v katastru stavb za 
nepremičnine, kjer še ni izveden vpis.

– Pri nepremičninah pod zaporednimi 
št. 2.1., 2.2., 2.5., 2.8., 2.9., 2.17.–2.19. 
v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se 
nahaja v poslovnih prostorih oziroma gara-
ži in je last najemnika oziroma prejšnjega 
najemnika.
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– Davščine v izklicno ceno niso zajete in 
jih plača kupec.

– Kupec je dolžan plačati davek na pro-
met z nepremičninami in stroške overitve 
pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške 
v zvezi s prenosom lastninske pravice, 
vključno z notarskimi stroški.

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

– Javna dražba za posamezno nepre-
mičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat 
ponovi isto najvišjo ponudbo.

– Ugovore proti dražbenemu postopku je 
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik 
o poteku javne dražbe.

– Javno dražbo bo izvedla Komisija za 
vodenje postopka prodaje Mestne občine 
Maribor.

XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogo-

jih javne dražbe in natančnejše podatke 
o nepremičninah lahko interesenti dobijo 
na tel. 02/22-01-406. Ogled nepremičnin bo 
mogoč ob naslednjih terminih:

novanjskem bloku na Pražakovi ulici 20, 
v IX. nadstropju, v skupni izmeri 50,32 m2, 
z balkonom (4,29 m2) ter shrambo v drugi 
kleti, v izmeri 2,8 m2. Stanovanje je v stavbi 
št. 1009, k.o. 1737, ID 5647450.

b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javne dražbe: prodaja stvarnega premože-
nja.

c) Izklicna cena za stanovanje je 
109.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 
500,00 EUR.

d) Varščina je: 10.000,00 EUR.
e) V elektronski zemljiški knjigi Vrhov-

nega sodišča Republike Slovenije pri tem 
stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali 
druga bremena. Etažna lastnina je urejena.

f) Opis stanovanja: stanovanje se nahaja 
v IX. nadstropju večstanovanjske stavbe na 
Pražakova ulici 20, Ljub ljana. Neto tlorisna 
površina stanovanja je 50,32 m2. Stavba, 
v kateri se nahaja stanovanje, je priključena 
na vse javne komunalne naprave v Ljub ljani. 
Električni, telefonski in internetni priključek je 
kabelski, urejena so parkirišča. V stanovanju 
je izvedeno razvodno omrežje, nameščeni so 
radiatorji centralnega ogrevanja (toplovod).

2. Način, kraj in čas dražbe: javna dražba 
bo ustna, na naslovu: Narodna galerija, Pu-
harjeva 9, 1000 Ljub ljana, postopek se bo za-
čel v ponedeljek, dne 10. 9. 2012, ob 11. uri.

3. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi stanovanja lahko sodelu-

jejo tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo nepre-
mičnine v Republiki Sloveniji in, ki najpozne-
je en delovni dan pred pričetkom postopka 
javne dražbe (v petek, 7. 9. 2012 do 15. ure) 
osebno ali po pooblaščencu prijavijo svojo 
udeležbo in predložijo:

a) dokazilo o pravočasno plačanem zne-
sku varščine za stanovanje in priloženo šte-
vilko osebnega ali transakcijskega računa 
za primer vračila varščine,

b) fotokopijo osebnega dokumenta (za 
fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali dru-
gega registra pravnih oseb oziroma prigla-
sitveni list pri DURS (za pravne osebe in 
samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni 
na dan dražbe),

c) davčno številko oziroma ID številko 
za DDV,

d) matično številko (pravne osebe oziro-
ma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe) in

e) notarsko overjeno pooblastilo za so-
delovanje na javni dražbi, če se javne draž-
be udeleži pooblaščenec.

Organizator bo ob pričetku javne dražbe 
potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

Interesenti, ki ne bodo predložili teh do-
kazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni 
iz postopka pred začetkom dražbe.

4. Stanovanje bo prodano najugodnej-
šemu ponudniku, to je tisti, ki bo ponudil 
najvišjo ceno.

5. Udeleženci javne dražbe morajo naj-
kasneje en delovni dan pred začetkom po-
stopka javne dražbe, za stanovanje plačati 
varščino, navedeno v tem razpisu, na TRR 
01100-6030377028 pri UJP. Varščina bo 
najugodnejšemu ponudniku/kupcu vraču-
nana v kupnino, ostalim pa brez obresti vr-
njena v roku 8 dni po končani dražbi.

6. Plačilni pogoji
Kupec mora plačati kupnino v denarju. 

Plačilo celotne kupnine je pogoj za prido-
bitev lastninske pravice, rok plačila je 30 
dan po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma 
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine 
v roku, ki je določen, je bistvena sestavi-
na pravnega posla. Če najugodnejši ponu-

Datum Lokacija Ura
3. 9. 2012 Koroška cesta 21 9:00–9:20

Gosposka ulica 9 (2 PP) 9:30–9:50
Tyrševa ulica 13 (2 PP) 10:00–10:20

Trubarjeva ulica 2 (Gregorčičeva ulica 26) 10:25–10:45
Krekova ulica 8 (dvorišče) 10:50–11:15

Partizanska cesta 18 11:30–11:45
Partizanska cesta 29 (1 PP)

11:50–12:30
Partizanska cesta 31 (2 PP)

4. 9. 2012 Panonska ulica 47 9:00–9:20
Ulica Staneta Severja 9b 9:30–9:45

Ljub ljanska ulica 17B 10:00–10:20
Dvorakova ulica 14 10:30–10:45

Kamniška ulica 12 (garaža) 11:00–11:15
Kamniška graba 2 11:30–11:50

Partizanska cesta 85 12:15–12:30

Ogled nepremičnine pod zap. št. 2.12. 
(Tkalski prehod 4) je možen po predhodnem 
dogovoru na tel. 02/22-01-406.

Besedilo ponovne javne dražbe je obja-
vljeno tudi na spletni strani Mestne občine 
Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in 
javne objave, podrubrika Javni razpisi.

XII. Ustavitev postopka: župan ali Komi-
sija za vodenje postopka prodaje s soglas-
jem župana lahko do sklenitve pravnega po-
sla brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri 
čemer se dražiteljem povrne plačana var-
ščina, brez zamudnih obresti.

Mestna občina Maribor

 Ob-3909/12
Narodna galerija, Puharjeva, 1000 Ljub-

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

javno dražbo
za prodajo nepremičnine, v k.o. 1737 

Ljubljana – Tabor
1. a) Predmet prodaje je eno sobno sta-

novanje v Ljub ljani, ki se nahaja v večsta-
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dnik/kupec ne bo plačal kupnine v tem roku, 
bo prodajni postopek razveljavljen in varšči-
na zadržana.

8. Dodatni pogoji:
a) Nakup stanovanja se opravi po siste-

mu “videno – kupljeno”, prodajalec ne odgo-
varja za stvarne in pravne napake.

b) Prodajno pogodbo mora uspeli po-
nudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po 
zaključku dražbe.

c) Če dražitelj ne podpiše pogodbe v na-
vedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša 
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več 
kot 15 dni. Če uspeli ponudnik tudi v podalj-
šanem roku ne bo podpisal prodajne pogod-
be, ali ne bo plačal kupnine v določenem 
roku, bo pogodba razveljavljena, varščina 
pa zapade v korist Narodne galerije.

d) Prodajalec bo izročil stanovanje v last 
in posest, izdal zemljiško knjižno dovolilo 
in predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj 
po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev in 
stroškov. Vsa zemljiško knjižna opravila si 
pridrži prodajalec.

9. Pravila dražbe:
a) Dražbo vodi od predstojnika zavoda 

pooblaščeni uslužbenec ali zunanji poobla-
ščenec. Dražba je ustna. Draži lahko tisti, ki 
je do začetka postopka javne dražbe plačal 
varščino za stanovanje in to dokazal s pi-
snim potrdilom.

b) Pooblaščenec dražitelja mora predlo-
žiti notarsko overjeno pooblastilo.

c) Izklicna vrednost stanovanja oziroma 
vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če 
nobeden od udeležencev javne dražbe na-
vedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, 
se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila 
izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, 
oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu 
in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe 
prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, 
dokler ni podana višja ponudba.

e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno.

f) Če je dražitelj samo eden, ki sprejema 
izklicno ceno, je stanovanje prodano za iz-
klicno ceno.

g) Če sta dva ali več dražiteljev, ki draži-
jo najvišjo ceno, stanovanje ni prodano, če 
eden ne zviša cene.

h) Če se dražitelj osebno ne udeleži jav-
ne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno 
po pogojih razpisa.

i) Ugovore proti dražbenemu postopku je 
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik 
o poteku dražbe, morebitne ugovore reši 
takoj vodja dražbe.

10. Predstojnik zavoda oziroma poo-
blaščeni uslužbenec, ki vodi dražbo, s so-
glasjem predstojnika Narodne galerije, lah-
ko ustavi postopek prodaje stanovanja do 
sklenitve pravnega posla.

V tem primeru povrne Narodna galerija 
dražiteljem vplačano varščino, brez obresti.

11. Vsi dodatni podrobnejši podatki in 
informacije so dostopni na sedežu Naro-
dne galerije, Puharjeva 9, 1000 Ljub ljana, 
na tel. 01/241-54-00 (Marta Kovač), lahko 
tudi po elektronski pošti: marta_kovac@ng-
-slo.si.

12. Ogled nepremičnine je možen po 
dogovoru.

Narodna galerija

Št. 478-188/2012-1 Ob-3950/12
Naročnik: Republika Slovenija, Ministr-

stvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 

Ljub ljana, v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in 42/12), objavlja

javno dražbo
prodaje nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnih 
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana.

Postopek javne dražbe vodi Komisija 
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in 
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem – pristojna komisija.

II. Opis predmetov prodaje:
Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje na naslovu Bi-

zeljska cesta 18, Brežice, št. 5 (nezasede-
no) ID znak 1300/574/5,v I. nad., III. etaže 
s kletjo, v skupni izmeri 60,33 m2, letnik 
1966, tablica MO 27332.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 45.500,00 EUR.
2. Garsonjera na naslovu Bizeljska 

cesta 18, Brežice, št. 21 (nezasedeno) ID 
znak 1300/574/21, v 5. nad., 7. etaže s kle-
tjo, v skupni izmeri 23,50 m2, letnik 1966, 
tablica MO 27348.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 17.900,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje na naslovu Bi-

zeljska cesta 25, Brežice, št. 12 (nezase-
deno) ID znak 1300/579/12, v IV. nad., 7. 
etaži s kletjo, v skupni izmeri 60,31 m2, letnik 
1965, tablica MO 27373.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 45.600,00 EUR.
4. Stanovanje na naslovu Bizeljska 

cesta 31, Brežice, št. 5 (nezasedeno) ID 
znak 1300/586/5, v I. nad., III. etaže s kletjo, 
v skupni izmeri 56,17 m2, letnik 1957, tablica 
MO 27912.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 32.600,00 EUR.
5. Stanovanje na naslovu Bizeljska 

cesta 31, Brežice, št. 7 (nezasedeno) ID 
znak 1300/586/7, v II. nad. IV. etaže z drvar-
nico, v skupni izmeri 36,26 m2, letnik 1957, 
tablica MO 27914.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 25.500,00 EUR.
6. Stanovanje na naslovu Bizeljska 

cesta 31, Brežice, št. 9 (nezasedeno) ID 
znak 1300/586/9, v II. nad., IV. etaže s kle-
tjo, v skupni izmeri 72,01 m2, letnik 1957, 
tablica MO 27916.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 45.600,00 EUR.
7. Stanovanje na naslovu Cankarjeva 

ulica 17, Brežice, št. 2 (nezasedeno) ID 
znak 1300/227/2, v PR., II. etaže s kletjo, 
v izmeri 79,63 m2, letnik 1956, tablica MO 
27250.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 38.900,00 EUR.
8. Stanovanje na naslovu Cankarjeva 

ulica 22, Brežice, št. 6 (nezasedeno) ID 
znak 1300/227/6, v I. nad., III. etaže s kle-
tjo, v izmeri 76,51 m2, letnik 1955, tablica 
MO 27265.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 35.600,00 EUR.
9. Stanovanje na naslovu Gubčeva 

ulica 12, Brežice, št. 3 (nezasedeno) ID 
znak 1300/325/3, v I. nad., III. etaže s kletjo 
2x, v skupni izmeri 86,93 m2, letnik 1952, 
tablica MO 27122.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 43.100,00 EUR.
10. Stanovanje na naslovu Gubčeva 

ulica 22, Brežice, št. 1 (nezasedeno) ID 
znak 1300/332/1, v PR, II. etaže s kletjo, 
v skupni izmeri 76,04 m2, letnik 1952, tablica 
MO 27157.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 33.600,00 EUR.
11. Stanovanje na naslovu Gubčeva 

ulica 25, Brežice, št. 2 (nezasedeno) ID 
znak 1300/334/2, v PR, II. etaža s kletjo, 
v izmeri 87,48 m2, letnik 1952, tablica MO 
27171.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 31.600,00 EUR.
12. Dvosobno stanovanje na naslovu 

Kettejeva ulica 12, Brežice, št. 4 (nezase-
deno) ID znak 1300/359/4, v I. nad., III. eta-
že s kletjo, v skupni izmeri 51,63 m2, letnik 
1961, tablica MO 27515.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 37.200,00 EUR.
13. Dvosobno stanovanje na naslovu 

Kettejeva ulica 12, Brežice, št. 7 (nezase-
deno) ID znak 1300/359/7, v II. nad., IV. eta-
že s kletjo, v skupni izmeri 51,63 m2, letnik 
1961, tablica MO 27517.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 37.300,00 EUR.
14. Enosobno stanovanje na naslovu 

Stiplovškova ulica 10, Brežice, št. 5 (ne-
zasedeno) ID znak 1300/557/5, v I. nad., 
III. etaže s kletjo, v skupni izmeri 79,45 m2, 
letnik 1955, tablica MO 27287.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 43.300,00 EUR.
15. Enosobno stanovanje na naslovu 

Stiplovškova ulica 10, Brežice, št. 1 (ne-
zasedeno) ID znak 1300/557/1, ZK ureje-
no, v KL, I. etaže s kletjo, v skupni izmeri 
62,46 m2, letnik 1955, tablica MO 27290.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 24.300,00 EUR.
16. Dvosobno stanovanje na naslovu 

Šolska ulica 13, Brežice, št. 4 (16) (neza-
sedeno) ID znak 1300/454/4, v I. nad., III. 
etaže, v izmeri 51,78 m2, letnik 1961, tablica 
MO 27214.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 37.300,00 EUR.
17. Dvosobno stanovanje na naslovu 

Vodnikova ulica, 1 Brežice, št. 22 (neza-
sedeno) ID znak 1300/498/306, v II. nad., 
IV. etaže s kletjo, v skupni izmeri 69,52 m2, 
letnik 1959, tablica MO 27458.

a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 46.100,00 EUR.
18. Dvosobno stanovanje na naslovu 

Župančičeva ulica 20, Brežice, št. 4 (ne-
zasedeno) ID znak 1300/528/4, v I. nad., 
III. etaže s kletjo, v skupni izmeri 88,14 m2, 
letnik 1956, tablica MO 27432.
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a) Ogled stanovanja: 4. 9. 2012 in 11. 9. 
2012 od 8.30 do 14. ure.

b) Izklicna cena: 52.000,00 EUR.
III. Ogled nepremičnin: oglede boste lah-

ko opravili ob terminih, določenih ob vsaki 
posamezni nepremičnini. Na terenu bo do-
segljiv g. Molan, tel. 031/596-161. Glede 
vprašanj samega poteka javne dražbe smo 
dosegljivi na tel. 01/471-2213 od 27. 8. 2012 
– do 19. 9. 2012, med 8. in 12. uro.

IV. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po 

sistemu videno–kupljeno, zato morebitne 
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb 
ne bodo upoštevane. Stanovanja so ZK 
urejena. Prodajalec ne prevzema nobenih 
obveznosti iz morebitno drugačne ugoto-
vljene površine stanovanja pri izdelavi eta-
žnega načrta. Predpisane davčne dajatve, 
ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške 
notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, 
plača kupec.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 

200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR 

za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 

00 EUR za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 

1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opra-

vila ustno v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se 

sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 
15 dni po zaključku javne dražbe. Če draži-
telj ne podpiše pogodbe v navedenem roku 
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, proda-
jalec zadrži njegovo kavcijo.

5. Višina kavcije: pred dražbo morajo 
dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne 
cene na transakcijski račun Ministrstva za 
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 
19119-7141998-79000. Dražiteljem, ki na 
javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez 
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne 
dražbe, na njihov transakcijski račun.

6. Način in rok plačila kupnine: kupni-
na se plača v 30 dneh po prejetju raču-
na, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu ta-
koj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vpla-
ča na transakcijski račun Ministrstva za 
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 
19119-7141998-79000. Plačilo celotne ku-
pnine v navedenem roku je bistvena sesta-
vina prodajne pogodbe. Položena kavcija se 
všteje v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Dražitelji se morajo najpozneje do 
11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti 
na kraju javne dražbe.

Javne dražbe se bodo lahko udeležili le 
tisti, ki bodo do 19. 9. 2012 do 12. ure na 
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obram-
bo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana, v za-
pečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, 
javna dražba 20. 9. 2012«, s pripisom na 
hrbtni strani ovojnice ime in priimek dra-
žitelja in predložili kopije naslednjih doku-
mentov:

– potrdilo o plačani kavciji iz katere je 
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa 
in priloženo celotno številko TRR računa za 
primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, 
s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki 
ga izdajo institucije v njegovi državi ena-
kovredne institucijam, od katerih se zahte-
va potrdilo za slovenske državljane, kolikor 
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno 
izjavo overjeno pri notarju s katero pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo izjavlja, 
da ima plačane davke in prispevke);

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti 
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso 
imeli blokiranega TRR (velja za pravne ose-
be in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti 
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi dr-
žavi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe 
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa 
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo 
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranega TRR);

– izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evi-
dence (s.p.), staro največ 30 dni,

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizič-
nih oseb morajo predložiti notarsko overjeno 
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,

– osebno izkaznico, oziroma potni list 
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in poobla-
ščenci pravnih oseb),

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema 
razpisne pogoje.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni 
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na 
javni dražbi.

Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot 
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti 
za založitev le-te.

8. Predložiti je potrebno tudi davčno šte-
vilko oziroma ID številko za DDV, EMŠO ozi-
roma matično številko, morebiten e-naslov 
in telefonsko številko.

9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi 

na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme 
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in raz-
pisne pogoje dražbe.

a) če je dražitelj samo eden, je nepremič-
nina prodana za izklicno ceno;

b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi naj-
višjo ceno;

c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo 
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če 
eden ne zviša cene.

10. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Za-

konom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).

Javno dražbo vodi pristojna komisija. 
Javna dražba bo predvidoma posneta na 
filmski trak.

11. Ustavitev postopka: upravljavec ali 
pooblaščena oseba lahko s soglasjem pred-
stojnika, do sklenitve pravnega posla, po-
stopek javne dražbe ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne izkazane stroške.

V. Datum, čas in kraj javne dražbe: pred-
videna prodaja bo potekala 20. 9. 2012 ob 
11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, 
na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 1000 
Ljub ljana.

Ministrstvo za obrambo
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Št. 110-830/2012-12104 Ob-3874/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upra-

vo razpisuje na podlagi 30. člena Zakona 
o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
77/09):

– 1 prosto mesto državnega pravobra-
nilca na sedežu Državnega pravobranil-
stva v Ljub ljani.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpol-

njuje splošne pogoje, določene v 25. členu 
Zakona o državnem pravobranilstvu in po-
sebne pogoje za imenovanje na mesto dr-
žavnega pravobranilca, določene v 26. čle-
nu Zakona o državnem pravobranilstvu.

Kandidati morajo prijavi priložiti življe-
njepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) 
z opisom svoje strokovne dejavnosti po 
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju 
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjeva-
nju posebnih pogojev za imenovanje na 
mesto državnega pravobranilca.

Kandidat lahko svoji prijavi priloži izja-
vo, da za namen tega razpisnega postopka 
dovoljuje Ministrstvu za pravosodje in javno 
upravo, da pridobi naslednje podatke iz ura-
dnih evidenc:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan 

strokovni naslov univerzitetni diplomirani 
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu 
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni 
naslov, z navedbo datuma izdane diplome 
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki 
jo je izdala;

– da je opravil pravniški državni izpit, 
z navedbo datuma opravljenega izpita.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele-
ktronski naslov kandidata in telefonsko šte-
vilko, na kateri je dosegljiv.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili 
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje in javno 
upravo, Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni 
po objavi.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

 Ob-3876/12
Svet Javnega vzgojno izobraževalne-

ga zavoda, Šolski center Šentjur, Cesta na 
kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, na podlagi 
53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZO-
FVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 
58/09 in popr. 64/09 ter 65/09 in 20/11) raz-
pisuje delovno mesto

ravnatelja Višje strokovne šole – VSŠ 
(m/ž).

Kandidat-ka mora za imenovanje za rav-
natelja izpolnjevati splošne zakonske po-
goje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 
92., in 107.a členom Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZO-
FVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 
36/08) ter 33. člena Zakona o višjem stro-
kovnem izobraževanju – ZVSI (Uradni list 
RS, št. 86/04), in sicer:

– da ima izobrazbo, pridobljeno po štu-
dijskih programih za pridobitev izobrazbe 
druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki 
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi dru-
ge stopnje (prej: najmanj visokošolska izo-
brazba),

– da ima veljaven naziv »predavatelj viš-
je šole«,

– ima opravljen strokovni izpit na podro-
čju vzgoje in izobraževanja v skladu z za-
konom,

– ima pridobljeno pedagoško-andra-
goško izobrazbo,

– ima naziv svetovalec ali svetnik oziro-
ma najmanj pet let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma 
si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po za-
četku mandata,

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju,

– ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotaklji-
vost,

– ni bil-a zoper njega/njo uveden kazen-
ski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost,

– da predloži svoj program vodenja Višje 
strokovne šole in program vodenja zavoda.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandi-
dati, ki izpolnjujejo pogoje po prehodnih do-
ločbah ZOFVI.

Kandidat mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti 
za uspešno vodenje šole oziroma zavoda.

Izbran kandidat bo imenovan za 5 let. 
Svet zavoda lahko imenovanega kandida-
ta za ravnatelja imenuje tudi kot direktor-
ja zavoda Šolski center Šentjur. Pogodba 
o zaposlitvi se lahko v primeru izbire in ime-
novanja zunanjega kandidata-ke sklene za 
določen čas.

Predviden začetek dela je 23. 1. 2013.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev (s potrdilom o izobrazbi, 
nazivu, delovnih izkušnjah, o nekaznovano-
sti (staro največ 8 dni) idr., s kratkim življe-
njepisom ter programom vodenja) pošljite 
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
Šolskega centra Šentjur, Cesta na kmetijsko 
šolo 9, 3230 Šentjur, z oznako «prijava na 
razpis za ravnatelja VSŠ«.

Svet lahko od kandidata naknadno zah-
teva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju 
pogojev.

Kandidati bodo prijeli pisna obvestila 
o imenovanju v zakonitem roku.

Svet Javnega  
vzgojno izobraževalnega zavoda,  

Šolski center Šentjur

Št. 100-4/2012 Ob-3877/12
Svet Centra za socialno delo Metlika raz-

pisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 
– Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. 
US: U-I-34/98, 36/00 – ZPD-ZC, 127/06 – 
ZJPZ), 56. in 57. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 

23/07 – popr.,41/07 – popr., 122/07 Odl. 
US: U-I11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 
ZUPJS in 57/12), 12. člena Statuta Centra 
za socialno delo Metlika, ter sklepa Sveta 
Centra za socialno delo Metlika z dne 28. 2. 
2012, prosto delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za soci-
alno delo Metlika.

Za direktorja/direktorico zavoda je lahko 
izbran/izbrana kandidat/ka, ki poleg splošnih 
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje pogoje določene v 56. in 57. členu 
Zakona o socialnem varstvu:

– visoka strokovna ali univerzitetna iz-
obrazba iz 69. člena Zakona o socialnem 
varstvu, 5 let delovnih izkušenj in opravljen 
izpit iz področja socialnega varstva, ali

– višja strokovna izobrazba iz 69. člena 
ZSV ter 20 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih de-
lovnih mestih na področju socialnega var-
stva in opravljen strokovni izpit iz področja 
socialnega varstva,

– opravljen program za vodenje socialno 
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna 
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS 
za splošno izobraževanje,

– za direktorja/direktorico je lahko 
imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opra-
vljenega programa za vodenje socialno-
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna 
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom 
RS za splošno izobraževanje, mora pa ga 
opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja/ice.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 
dobo 5 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v roku 
8 dni po objavi razpisa na naslov Center za 
socialno delo Metlika, Naselje Borisa Kidriča 
5a, 8330 Metlika, z oznako »Ne odpiraj – 
Razpis za direktorja«.

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

Svet Centra za socialno delo Metlika

Št. 300-05/2012 Ob-3878/12
Svet zavoda Doma počitka Metlika raz-

pisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 
– Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. 
US: U-I-34/98, 36/00 – ZPD-ZC, 127/06 – 
ZJPZ), 56. in 57. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. 
US: U-I11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 
ZUPJS in 57/12), 34. člena Statuta Doma 
počitka Metlika, ter sklepa Sveta zavoda 
Doma počitka Metlika z dne 30. 5. 2012, 
prosto delovno mesto

direktorja/direktorice zavoda Doma 
počitka Metlika.

Kandidat/ka mora za imenovanje na 
funkcijo direktorja izpolnjevati splošne za-
konske pogoje in pogoje določene v 56. 
in 57. členu Zakona o socialnem varstvu 
(Urad ni list RS, št. 3/07 – UPB2).

Od kandidata/ke se pričakuje, da ima 
vodstvene, organizacijske in druge sposob-
nosti za uspešno vodenje zavoda in smisel 
za poslovnost ter delo z ljudmi.

Razpisi delovnih mest
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K pisni prijavi morajo kandidati priložiti 
življenjepis, dokazila o izpolnjevanju zakon-
sko predpisanih pogojev (potrdilo o stopnji 
in vrsti izobrazbe, potrdilo o delovnih izku-
šnjah in potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za delo na področju socialnega var-
stva) ter vizijo razvoja Doma počitka Metlika.

Izbrani/na kandidat/ka bo imenovan/a za 
mandatno obdobje petih let.

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpol-
njevanju pogojev naj kandidati pošljejo 
v 15 dneh po objavi v zaprti ovojnici na na-
slov: Svet Doma počitka Metlika, Mestni 
trg 16, 8330 Metlika z oznako »prijava na 
razpis direktorja«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
v 30 dneh po sprejemu sklepa o izbiri kan-
didata.

Svet zavoda Doma počitka Metlika

 Ob-3910/12
»Na podlagi prvega odstavka 101. člena 

Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08), 
Notarska zbornica Slovenije na predlog no-
tarke Branke Bradeško razpi suje:

– eno prosto mesto notarskega po
močnika pri notarki Branki Bradeško iz 
Kamnika.

Za notarskega pomočnika je lahko ime-
novan univerzitetni diplomirani pravnik, ki 
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. toč-
ke prvega odstavka 8. člena Zakona o no-
tariatu. Pisne prijave na razpisano mesto 
notarskega pomočnika, z življenjepisom in 
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogo-
jev sprejema Notarska zbornica Slovenije, 
Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-3911/12
Na podlagi 36. člena Zakona o uresniče-

vanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 96/02, 123/06, 53/07, 56/08, 4/10 in 
20/10) in 6. člena Odloka o ustanovitvi jav-
nega zavoda Kulturni center Delavski dom 
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 24/03 – prečiščeno besedilo, Uradni list 
RS, št. 83/09, 45/12), ustanovitelj Občina 
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 
Zagorje ob Savi, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občinske-
ga sveta Občine Zagorje ob Savi, razpisuje 
prosto delovno mesto

direktorja javnega zavoda Kulturni 
center Delavski dom Zagorje ob Savi.

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpi-
sano prosto delovno mesto, morajo poleg 
splošnih zakonskih pogojev, izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– univerzitetna ali visoka strokovna iz-
obrazba,

– najmanj pet let delovnih izkušenj in 
vodstvene sposobnosti,

– poznavanje dejavnosti s področja dela 
zavoda,

– znanje slovenskega jezika in z ustre-
znim potrdilom izkazano znanje vsaj enega 
svetovnega jezika.

Kandidati morajo poleg prijave z življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju zgoraj 
navedenih pogojev, priložiti tudi vizijo de-
lovanja javnega zavoda za mandatno ob-
dobje.

Izbrani kandidat bo imenovan za manda-
tno obdobje 5 let.

Po poteku mandatne dobe je ista oseba 
lahko znova imenovana za direktorja.

Pisne prijave na razpis z vsemi prilo-
gami in dokazili morajo prispeti oziroma 
biti predložene v roku 15 dni od objave tega 
razpisa v zaprti kuverti na vložišče oziroma 
na naslov razpisovalca: Občina Zagorje ob 
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob 
Savi, z oznako: “Prijava na razpis za direk-
torja KC DD – Ne odpiraj”.

O izbiri bodo prijavljeni kandidati obve-
ščeni najkasneje v roku 8 dni od dneva 
izbire.

Občina Zagorje ob Savi

 Ob-3919/12
Svet zavoda Osnovne šole Pohorskega 

odreda, Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska 
Bistrica, v skladu z 58. členom ZOFVI in na 
podlagi sklepa 19. redne seje Sveta zavoda 
z dne 12. 6. 2012 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na 

funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne 
zakonske pogoje in posebne pogoje, skla-
dno z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 34/11) 
in sicer po drugem odstavku 53. člena zgo-
raj imenovanega zakona (ZOFVI).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, 
vodstvene, organizacijske in druge sposob-
nosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 1. 2013.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 

dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev (potrdilo o izobraz-
bi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, program 
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju s kratkim življenjepisom, 
potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Mi-
nistrstvo za pravosodje) in potrdilo sodišča, 
da ni v kazenskem postopku, s priloženo 
izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču 
zoper njega ni uveden kazenski postopek 
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotaklji-
vost) pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Pohor-
skega odreda Slovenska Bistrica, Kopališka 
ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom 
– Za razpis ravnatelja.

Potrdili iz kazenske evidence in sodišča 
ne smeta biti starejši od 90 dni.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obve-
stilo o imenovanju v zakonitem roku.

Svet zavoda 
Osnovne šole Pohorskega odreda 

Slovenska Bistrica

 Ob-3924/12
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje 

na podlagi določb 55. in 58. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spr.)

direktorja Šolskega centra Velenje.
Pogoji za imenovanje direktorja so do-

ločeni v 55. členu Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja.

Kandidat mora k vlogi priložiti potrdilo 
o nekaznovanju ter program vodenja za-
voda.

Izbrani kandidat bo imenovan s 1. 10. 
2012 za dobo 5 let.

Rok prijave na razpis je 8 dni od objave 
razpisa na naslov: Svet Šolskega centra 
Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, z oznako 
»za razpis«.

O rezultatih razpisa bodo kandidati ob-
veščeni v 15 dneh po imenovanju direktorja.

Šolski center Velenje

Št. 110/2012 Ob-3925/12
Na podlagi 255. in 515. člena Zakona 

o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – ZGD1-UPB3), 14. in 15. člena 
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Dom 
Nazarje d.o.o., (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 24/3. 8. 2012 – dostop na www.
lex-localis.info) razpisuje prosto mesto

direktorja Javnega podjetja Dom Na-
zarje d.o.o.

Za direktorja/direktorico je lahko imeno-
vana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, 
določene z zakonom, poleg z zakonom do-
ločenimi pogoji tudi, da ima najmanj višjo 
strokovno izobrazbo tehnične, pravne, eko-
nomske, organizacijske ali druge ustrezne 
smeri ter najmanj dve leti delovnih izkušenj 
na vodstvenem področju.

Direktor bo imenovan z dnem 1. 10. 
2012 za mandatno obdobje dveh let z mo-
žnostjo podaljšanja za naslednji dve leti. 
Izbrani kandidat bo sklenil delovne razmerje 
za štiriurno (polovično) delovno razmerje.

Vse pravice in obveznosti direktorja JP 
Dom Nazarje se uredijo v pisni pogodbi, 
ki se sklene v roku petnajstih dni po ime-
novanju.

Direktor opravlja naloge, ki so opredelje-
ne v 12. členu Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Dom Nazarje, d.o.o.

Prijavi na razpisano mesto direktorja 
priložite dokazilo o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev o izobrazbi, kratek življenjepis 
z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, pri-
mernost glede oddaljenosti od kraja dejav-
nosti – glede na značaj dela, vizijo razvoja 
družbe. Dokazilo, da kandidat ni pravno-
močno obsojen za kaznivo dejanje zoper 
gospodarstvo, delovno razmerje in socialno 
varnost, pravni promet, premoženje, okolje 
in naravne dobrine, da mu ni bil izrečen 
varnostni ukrep prepovedi opravljanja po-
klica, ki še traja; da ni član organa vodenja 
ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet 
stečajni postopek, da ni bil pravnomočno 
obsojen na plačilo odškodnine upnikom 
v skladu z določbami zakona, ki ureja fi-
nančno poslovanje podjetij, o odškodninski 
odgovornosti, in sicer še dve leti po pravno-
močnosti sodbe.

Rok za prijavo je petnajst dni od objave 
razpisa na naslov: Občina Nazarje, Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, s pri-
pisom na kuverti: »Razpis za direktorja JP 
Dom Nazarje – Ne odpiraj«.

Pomanjkljivih prijav brez dokazil komisija 
ne bo obravnavala.

Kandidati bodo pisno obveščeni v petnaj-
stih dneh po opravljeni izbiri.

Občina Nazarje

Št. 71/2012 Ob-3938/12
Na podlagi 15. člena Akta o preoblikova-

nju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-
-izobraževalna fundacija Republike Sloveni-
je, javni sklad« v Javni sklad Republike Slo-
venije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni 
list RS, št. 51/09) Javni sklad Republike Slo-
venije za razvoj kadrov in štipendije, Dunaj-
ska 22, Ljub ljana, objavlja javni natečaj za

direktorja Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

1. Objavlja se javni natečaj za direktor-
ja Javnega sklada Republike Slovenije za 
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razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: 
sklad).

Direktor zastopa in predstavlja sklad ter 
organizira in vodi delo ter poslovanje sklada. 
Pri svojem delu je dolžan varovati poslovne 
skrivnosti sklada. Direktor je odgovoren za 
zakonitost poslovanja sklada in odgovarja 
skladu za škodo, nastalo zaradi njegovega 
nevestnega ali protipravnega ravnanja.

Direktor sklada ima naslednje pristojno-
sti:

– izdaja pravne akte v posamičnih zade-
vah iz pristojnosti sklada,

– organizira in vodi delo ter poslovanje 
sklada,

– sprejme akt o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest, h kateremu 
mora pridobiti soglasje nadzornega sveta 
sklada, ter druge akte sklada,

– predlaga finančni načrt sklada,
– sprejme akt o organizaciji notranje kon-

trole,
– odloča o pravicah in obveznostih de-

lavcev sklada,
– v skladu s sprejetim finančnim načrtom 

odloča o razporejanju sredstev sklada med 
letom po posameznih namenih,

– imenuje posebne delovne in projektne 
skupine, stalne in občasne komisije,

– je odgovoren za pripravo letnega po-
slovnega in finančnega načrta sklada,

– opravlja druge naloge v skladu z zako-
nom in podzakonskimi akti.

2. Za direktorja sklada je lahko imeno-
vana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima vsaj osem let delovnih izkušenj, 

od tega pet let na vodilnih delovnih mestih 
podobne zahtevnosti ter

– ni bila pravnomočno obsojena za ka-
znivo dejanje in obsodba ni pogojna,

– aktivno znanje slovenskega jezika in 
aktivno znanje vsaj enega svetovnega je-
zika.

3. Prijava mora vsebovati:
– 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, ki vsebuje na-
vedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datu-
mom sklenitve in prenehanja delovnega 
razmerja pri posameznem delodajalcu in 
opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal 
pri posameznem delodajalcu; kandidat naj 
navede tudi delovne izkušnje na vodilnih 
delovnih mestih,

– izjavo o aktivnem znanju vsaj enega 
svetovnega jezika,

– izjavo kandidata, da:
a) ni bil pravnomočno obsojen za kazni-

vo dejanje in obsodba ni pogojna,

b) da za namen postopka javnega nate-
čaja izrecno dovoljuje skladu pridobitev po-
datkov iz prejšnje točke iz uradne evidence, 
sicer mora dokazila dostaviti sam,

c) izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo 
njegovih osebnih podatkov, vendar izključno 
z namenom in v zvezi s postopkom imeno-
vanja.

Prijava mora vsebovati tudi:
– v celoti izpolnjen Europass življenjepis,
– fotokopijo diplome, iz katere mora biti 

razvidna stopnja in smer izobrazbe ter da-
tum in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena ter

– predstavitveno pismo, v katerem so 
navedene dosedanje izkušnje na vodilnih 
delovnih mestih podobne zahtevnosti ter vi-
zija delovanja in razvoja sklada.

Nepopolne in prepozne prijave in prijave, 
iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje 
razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

4. Nadzorni svet bo kandidatom, ki bodo 
izpolnjevali pogoje in so glede na svojo 
strokovno usposobljenost primerni za po-
ložaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na 
seznam, izdal poseben sklep. Nadzorni 
svet bo najprimernejšega kandidata za po-
ložaj predlagal v imenovanje Vladi Repu-
blike Slovenije.

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o iz-
boru kandidata, neizbranim kandidatom pa 
obvestilo, in sicer najkasneje v roku 60 dni 
od imenovanja direktorja.

5. Direktorja imenuje in razrešuje Vlada 
Republike Slovenije na predlog nadzornega 
sveta sklada. Nadzorni svet sklada obliku-
je predlog za imenovanje direktorja na pod-
lagi javnega natečaja. Direktor bo imenovan 
za dobo štirih let z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Direktor bo delo opravljal v prostorih Jav-
nega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljub ljana.

6. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, 
ki jo pošlje priporočeno po pošti, v zaprti 
ovojnici z označbo »Ne odpiraj – Za razpis 
– direktor« na naslov: Javni sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 
Dunajska 22, Ljub ljana, in sicer v roku 7 dni 
od dneva objave v Uradnem listu RS, na 
spletni strani sklada in v dnevnem časopisu, 
pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji 
dan po zadnji objavi.

7. Dodatne informacije o izvedbi razpisa 
lahko kandidati dobijo na tel. 01/434-10-80 
(kontaktna oseba Zoran Kotolenko).

V besedilu javnega natečaja uporablje-
ni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške 
in ženske.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije
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Št. 333070-12-0045 Ob-3951/12
Na podlagi tretjega odstavka 104. čle-

na in 107. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
št. 56/08, 4/10 in 20/11), Zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za 
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 
4/11, 22/12 – ZUKN-C), Sklepa ministra 
št. 6202-1/2012/1 o razrezu sredstev na 
proračunski postavki 8747 – Digitalizacija 
na področju kulture za leto 2012 z dne 11. 6. 
2012 in Pravilnika o strokovnih komisijah 
(Uradni list RS, št. 38/12) ter v skladu s Pra-
vilnikom o izvedbi javnega poziva in javne-
ga razpisa za izbiro kulturnih programov in 
kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kultu-
ro in šport objavlja

javni ciljni poziv
za izbiro ponudnika za izvedbo projekta 

»Wikivir, Slovensko leposlovje na 
spletu, 5« (JCPDIGB2012)

1. Naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilji poziva
Predmet javnega ciljnega poziva (v na-

daljevanju: poziv) je izvedba projekta Wiki-
vir, Slovensko leposlovje na spletu, 5. Na-
men projekta je digitalizacija, konvertiranje 
in popravljanje digitaliziranih besedil sloven-
ske leposlovne klasike. Glavni načrtovani vir 
digitalizacije je Digitalna knjižnica Slovenije 
(dLib.si), in sicer leposlovni podlistki v ča-
sopisju (Slovenski narod, Gorenjec, Ženski 
svet...), ki so zaradi slabe podlage v bese-
dilni obliki trenutno malodane nečitljivi in jih 
zato dLibov iskalnik ne najde niti niso biblio-
grafsko zajeti njihovi metapodatki.

Pričakovani obseg popravljenih besedil 
je štiri milijone besed, to ustreza približno 
sto naslovom daljše pripovedne proze oziro-
ma ustrezno večjemu številu krajših besedil.

Cilji poziva so digitalizacija, konvertira-
nje, korektura ter zagotovitev javne dosto-
pnosti slovenskega leposlovja, kar je skla-
dno z Resolucijo o nacionalnem programu 
za jezikovno politiko. Tako obdelana besedila 
bodo vključena v spletno dostopno in javno 
zbirko Slovensko leposlovje na spletu, ki nudi 
podatke o vsem slovenskem digitaliziranem 
leposlovju (http://slovenskaliteratura.ff.uni-
-lj.si/sl.html in http://sis.gimb.si/slovlit/). Ome-
njena zbirka je integralni del javne zbirke 
slovenskih besedil Wikivir (eden od projektov 
neprofitne organizacije Wikimedia).

3. Splošni pogoji za sodelovanje na po-
zivu

Na poziv se lahko prijavijo pravne in fi-
zične osebe, ki izvajajo dejavnosti, opre-
deljene kot predmet tega poziva. Prijavi-
telj mora predložiti reference nosilca pro-
jekta, ki so relevantne glede na vsebino 
projekta, podatke o izobrazbi ter strokovni 
usposobljenosti in kratek življenjepis. Prav 
tako mora predložiti izjavo o razpolaganju 
z ustrezno tehnično infrastrukturo.

Prijavitelj mora imeti izpolnjene vse po-
godbene obveznosti do Ministrstva za iz-

obraževanje, znanost, kulturo in šport ali 
njegovega proračunskega uporabnika.

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev: 
okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 
izvedbo poziva, je 8.500 EUR.

5. Prijava
Rok za oddajo vlog je 25. 9. 2012.
Vloga mora biti sestavljena v skladu 

z 8. točko javnega razpisa.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vse-

mi pogoji in kriteriji razpisa.
6. Odpiranje in pregled vlog
Na odpiranju bo komisija ugotovila pra-

vočasnost, upravičenost in popolnost vloge 
glede na to, ali so bili predloženi vsi zahte-
vani dokumenti (formalno popolnost). Vloge, 
ki ne bodo ustrezale pogojem sodelovanja, 
se bodo zavrnile oziroma zavrgle.

Na podlagi ugotovitve odpiralne komisije, 
da je pravočasna vloga upravičene osebe 
formalno nepopolna, pristojni uslužbenec 
pozove stranko, da jo dopolni v petih dneh 
od prejema poziva k dopolnitvi.

Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane 
po rokih iz prejšnjega odstavka, se bodo 
štele za prepozne in bodo zavržene.

O datumu odpiranja prispelih vlog bodo 
prijavitelji obveščeni na spletni strani Mini-
strstva za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport Republike Slovenije.

7. Ocenjevanje vlog
Vloge se ocenjujejo z naslednjimi merili:

1. dispozicija: do 20 točk,
2. predstavljena strokovna usposo-

bljenost nosilca oziroma izvajalca projekta: 
do 40 točk,

3. večletne izkušnje pri digitalizaciji 
literarnih besedil: do 20 točk,

4. načrtovanje posebne popularizacij-
ske dejavnosti za predstavljanje rezultatov 
izvedenega projekta: do 10 točk,

5. zagotavljanje sodelovanja mlajših 
avtorjev ali izvajalcev (do 26 let) pri izvedbi 
projekta: do 10 točk.

Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v postopku 
izbire ovrednoten najvišje. Merila so ovre-
dnotena s točkami, tako da je pri posame-
znem merilu navedeno najvišje možno števi-
lo prejetih točk, najvišji seštevek dosegljivih 
točk za projekt je 100.

Posamezna merila so natančneje opre-
deljena v »Navodilih prijaviteljem« v poglav-
ju IV. Dokončno odločitev o izboru ponu-
dnika sprejme minister na podlagi predloga 
strokovne komisije.

8. Sestava vloge
Prijavitelj odda vlogo samo na elektron-

skem mediju (CD, DVD, USB-ključ …). V pi-
sni obliki obvezno priloži podpisane in žigo-
sane izjave odgovorne osebe (obrazec 3).

Vloga je popolna, če vsebuje vse v celoti 
pravilno izpolnjene spodaj navedene obraz-
ce in zahtevane priloge. Če vloga ni popolna 
(oziroma ni dopolnjena v petih dneh od pre-
jema poziva k dopolnitvi), se zavrže in se ne 
bo vsebinsko obravnavala.

Sestava vloge:
1. Prijavni obrazec (obrazec 1),
2. Finančni načrt (obrazec 2),
3. Obvezne izjave prijavitelja (obra-

zec 3),
4. Obvezne priloge prijavitelja.

Priloga te razpisne dokumentacije so tudi 
Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge.

Dodatne informacije o načinu izpolnjeva-
nja obrazcev so na voljo po tel. 01/400-79-74 
v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni 
strani http://www.mizks.gov.si, ali po elek-
tronski pošti, kontaktna oseba je Vojko Sto-
par: vojko.stopar@gov.si.

9. Obdobje za porabo sredstev: obdo-
bje za porabo sredstev je do 1. 11. 2012. 
Prijavitelj, ki mu bodo dodeljena sredstva in 
bo z ministrstvom podpisal pogodbo, mora 
zahtevek za izplačilo oddati najpozneje do 
tega datuma.

10. Rok in naslov za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je 25. 9. 2012.
Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ma-
istrova 10, 1000 Ljub ljana.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovoj-
nici, na prednji strani označeni s pripisom 
»Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni poziv za 
izvedbo projekta Wikivir 2012«. Na zadnji 
strani ovojnice je treba navesti popolni na-
slov prijavitelja.

Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene 
do zadnjega dne navedenega roka v času 
uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani 
http://www.mizks.gov.si, oziroma priporoče-
no oddane na pošti zadnji dan navedenega 
roka, se bodo štele za prepozne in bodo 
zavržene.

11. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih 
vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Maistrova 10, Ljub ljana po poteku roka za 
oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog lahko 
prisostvuje vsaka oseba, ki kandidira na raz-
pisu, oziroma njen predstavnik.

12. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo 
o izidih poziva obveščeni v 60 dneh od datu-
ma zaključka odpiranja vlog.

Prijavitelj lahko v 30 dneh od prejema 
odločbe o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisi-
je sprejme minister, vloži tožbo. Vložena tož-
ba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb 
z drugimi izbranimi prijavitelji.

13. Dokumentacija poziva in dodatne in-
formacije

Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– obrazce, seznam obveznih prilog, ob-

vezne izjave ter vzorec pogodbe,
– navodila prijaviteljem.
Vsa dokumentacija, besedilo poziva, 

obrazci ter navodila so objavljeni na spletni 
strani ministrstva http.//www.mizks.gov.si.

Dodatne informacije o pozivu so na voljo 
po tel. 01/400-79-74 v času uradnih ur, ki 
so objavljene na spletni strani http://www.
mizks.gov.si, ali po elektronski pošti, kon-
taktna oseba je Vojko Stopar: vojko.sto-
par@gov.si.

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

Št. 430-0046/2012-5(171) Ob-3868/12
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
15. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

Druge objave
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(Uradni list RS, št. 34/11), Mestna občina 
Murska Sobota, objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega prostora v najem

a) Ime in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska 
Sobota.

b) Predmet javnega zbiranja po-
nudb: predmet javnega zbiranja ponudb je 
oddaja gostinskega lokala v najem. Gostin-
ski lokal se nahaja v pritličju dvorca Rakičan, 
Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska 
Sobota, na parc. št. 1252, k.o. Rakičan. Go-
stinski lokal, v skupni izmeri 363,37 m2, se 
oddaja za opravljanje gostinske dejavnosti 
in je za to dejavnost tudi opremljen. Gostin-
skemu lokalu pripada tudi odprta terasa za 
strežbo v poletnem času, za katero si bo 
najemnik moral pridobiti posebno dovoljenje 
mestne uprave.

c) Obdobje sklenitve pogodbe: najemna 
pogodba za gostinski lokal se bo sklenila 
za obdobje petih let od dneva podpisa po-
godbe.

d) Varščina: ponudbi je potrebno prilo-
žiti potrdilo o vplačani varščini v višini treh 
mesečnih ponujenih najemnin, vplačano na 
transakcijski račun Mestne občine Murska 
Sobota, št.: 01280-0100011405, z navedbo 
»plačilo varščine za javno zbiranje ponudb 
– gostinski lokal dvorec Rakičan«. Znesek 
varščine se ne obrestuje. Uspelemu ponu-
dniku bo varščina obračunana pri najemnini, 
neuspelemu pa vrnjena brezobrestno v roku 
8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.

e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponu-
dnik predloži ponudbo in elementi, ki naj jih 
ponudba vsebuje:

– na razpisu lahko sodelujejo fizične ali 
pravne osebe, pod pogojem, da so drža-
vljani Republike Slovenije ali druge države 
članice Evropske unije oziroma imajo se-
dež v državi članici Evropske unije in pod 
pogojem, da so registrirani za opravljanje 
gostinske dejavnosti,

– izhodiščna najemnina znaša 988,00 € 
mesečno (brez DDV),

– izbrani najemnik je dolžan mesečno 
plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu 
računa najemodajalca,

– najemnik je dolžan poleg najemnine te-
koče plačevati obratovalne stroške, stroške 
rednega vzdrževanja, stroške nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča ter stroške 
zavarovanja objekta. Vse obveznosti naje-
mnika začnejo teči z dnem podpisa najemne 
pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik 
pričel z opravljanjem dejavnosti,

– najemnik mora skleniti najemno po-
godbo v roku 15 dni po prejemu pisnega 
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se 
šteje, da je od najema odstopil. V tem prime-
ru zapade varščina v korist najemodajalca.

Pisno ponudbo je potrebno predložiti 
v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer:

– z izpolnjenim in podpisanim Obrazcem 
1 (Ponudba za javno zbiranje ponudb za od-
dajo gostinskega lokala v najem),

– z izpolnjenim in podpisanim Obrazcem 
2 (Izjava),

– z vsemi izjavami, dokazili in potrdili, 
zahtevanimi v razpisni dokumentaciji:

– dokazilo o registraciji za opravljanje 
gostinske dejavnosti;

– pooblastilo, overjenem pri notarju, 
v primeru, da se ponudba poda po poobla-
ščencu;

– potrdilo o plačilu varščine;
– dokazilo o ekonomski in finančni 

sposobnosti ponudnika (dokazilo oziroma 
potrdilo ne sme biti starejše od 8 dni od pri-
jave na razpis);

– potrdilo pristojnega davčnega ura-
da, da ima ponudnik poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve v skladu 
s predpisi (potrdilo ne sme biti starejše od 
8 dni od prijave na razpis);

– potrdilo o dosedanjih referencah 
s področja gostinstva.

Ponudba je popolna, če vsebuje vse na-
vedene elemente v razpisu in razpisni doku-
mentaciji. Obravnava se samo ponudbe, ki 
so popolne in pravočasne. Po prejemu po-
nudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna 
pogajanja, morajo pa se izvesti v primeru, 
kadar je podanih več enakovrednih ponudb.

f) Merila za izbor: izbran bo ponudnik, 
ki bo dosegel najvišje število točk glede na 
merila:

– ponujena najvišja najemnina 70 točk,
– reference 30 točk.
g) Ponudba se bo štela za pravočasno, 

če bo prispela najkasneje do 12. 9. 2012, do 
11. ure, na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska 
Sobota, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba – 
javni razpis za oddajo gostinskega prostora 
v najem«. Na hrbtni strani ovojnice se nave-
de polni naslov pošiljatelja. Javno odpiranje 
ponudb bo 12. 9. 2012, ob 12. uri, na Mestni 
občini Murska Sobota, sejna soba, III. nad-
stropje. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 
v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.

h) Mestna občina Murska Sobota si pri-
držuje pravico, da lahko na podlagi tega 
razpisa postopek ustavi do sklenitve pravne-
ga posla brez obrazložitve in odškodninske 
odgovornosti.

i) Razpisna dokumentacija je dostopna 
na spletni strani www.murska-sobota.si, 
Javne objave (arhiv objav). Vsa pojasni-
la lahko zainteresirani ponudniki dobijo na 
mestni upravi Mestne občine Murska So-
bota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, 
Oddelek za gospodarske in negospodarske 
dejavnosti, od ponedeljka do petka, med 
8. in 14. uro, ali po tel. 02/525-16-60 ali 
031/350-239, pri vodji oddelka Štefanu Ci-
ganu. Ogled gostinskega lokala je možen 
ob predhodno dogovorjenem terminu.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 00327 Ob-3871/12
Ekonomsko-storitveni izobraževalni cen-

ter Kranj, Kidričeva 65, 4000 Kranj, objavlja 
na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 
46. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 
št. 34/11)

javno zbiranje ponudb
za oddajo športnih in poslovnih 

prostorov v uporabo/najem,
objavljeno na spletni strani http://www.

esic.si/index2.php?pt=esic od dne 16. 8. 
2012.

Predmeti oddaje v uporabo/najem:
A) Športni prostori za izvajanje različnih 

športnih dejavnosti, ki se nahajajo:
1. v pritličju OE Gimnazija ESIC Kranj, 

na naslovu Kidričeva 65, 4000 Kranj: velika 
športna dvorana površine 896,4 m2, plesna 
dvorana površine 197,1 m2;

2. v pritličju OE Gradbeno-storitvene 
šole ESIC Kranj, na naslovu Cesta Staneta 
Žagarja 33, 4000 Kranj: vadišče površine 
421 m2;

3. pritličju OE Ekonomsko-trgovske šole 
ESIC Kranj, na naslovu Cesta Staneta Ža-
garja 33, 4000 Kranj: športna dvorana po-
vršine 376 m2, trim kabinet površine 69 m2;

4. v 1. nadstropju OE Ekonomsko-trgo-
vske šole ESIC Kranj, na naslovu Cesta 
Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj: 2 avli po-
vršine 412 m2.

B) Poslovni prostori za opravljanje vzgoj-
no-izobraževalnih, izobraževalnih, kulturnih 
ter storitvenih dejavnosti:

1. na lokaciji OE Gimnazija ESIC Kranj, 
na naslovu Kidričeva 65, 4000 Kranj: veli-
ka predavalnica površine 140,3 m2, 6 učilnic 
površine 61,5 m2, 2 računalniški učilnici po-
vršine 77,3 in eno površine 82,6 m2, poslov-
ni prostor površine 11 m2;

2. na lokaciji OE Gradbeno-storitvene 
šole ESIC Kranj na naslovu Cesta Staneta 
Žagarja 33, 4000 Kranj: 2 učilnici površine 
70 m2, frizerski salon površine 70 m2;

3. na lokaciji OE Ekonomsko-trgovske 
šole ESIC Kranj, na naslovu Cesta Staneta 
Žagarja 33, 4000 Kranj: predavalnica površi-
ne 183 m2, 4 učilnice površine 53,4 m2, han-
gar za šiviljsko dejavnost površine 63,41 m2, 
hangar za skladiščne namene in pro izvodno 
dejavnost površine 325 m2, vadbeni prostor 
površine 270 m2;

4. na lokaciji OE Višja strokovna šola 
ESIC Kranj, na naslovu Župančičeva 22, 
4000 Kranj: 2 učilnici površine 15, 91 m2, 
poslovni prostor za izvajanje različnih de-
javnosti površine 195 m2, pisarno površine 
7,28 m2.

Športni prostori se oddajajo v delih (po-
lovica, tretjina, plezalna stena, badminton 
igrišče) ali v celoti.

Pogoji za udeležbo v postopku javnega 
zbiranja ponudb

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– naziv, točen naslov ter kontaktno ose-

bo ponudnika;
– predmet ponudbe;
– opis dejavnosti, ki bi potekala v pro-

storu in
– predstavitev dejavnosti ponudnika.
Pogoji uporabe/najema:
– Vsi prostori se oddajajo za določen čas 

enega leta, če ni drugače določeno.
– Uporabnik/najemnik je dolžan plače-

vati stroške uporabe/najema, ki se obraču-
navajo glede na vrsto prostora in dejansko 
porabo, za kar se stranki dogovorita s po-
godbo o uporabi oziroma najemno pogodbo.

Rok za oddajo ponudbe in način oddaje 
javne ponudbe

Rok za oddajo ponudb je 7. 9. 2012 do 
vključno 12. ure.

Ponudbe pošljite v pisni obliki na naslov: 
Ekonomsko-storitveni izobraževalni center 
Kranj, Kidričeva 65, 4000 Kranj, pri čemer 
se šteje, da je ponudba prispela pravoča-
sno, če prispe v tajništvo ESIC Kranj do 
datuma in ure, ki sta določena za oddajo 
ponudb.

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako 
na ovojnici »Ponudba za uporabo/najem 
prostorov – Ne odpiraj«. Na zadnji strani 
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv 
in naslov ponudnika.

Ponudbe bodo po preteku razpisnega 
roka komisijsko odprte na dan odpiranja 
ponudb. Nepopolnih ponudb in ponudb pri-
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spelih po razpisnem roku komisija ne bo 
obravnavala.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s po-
nudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Posebne določbe o postopku javnega 
zbiranja ponudb

Ponudbe prispele po razpisanem roku 
ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter 
se jih ne bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pra-
vočasno oddali popolno vlogo, prejme več 
najugodnejših ponudb, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja.

Komisija ima pravico, da med prispelimi 
ponudbami ne izbere nobene.

Direktorica ESIC Kranj lahko ustavi za-
četi postopek oddaje do sklenitve pravnega 
posla.

Postopek izbire najugodnejšega ponu-
dnika

Odpiranje ponudb bo potekalo v petek, 
7. 9. 2012 2012, ob 13. uri, na naslovu: 
Ekonomsko-storitveni izobraževalni center 
Kranj, Kidričeva 65, 4000 Kranj, v 1. nad-
stropju.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudni-
ka je najvišja ponujena uporabnina/najemni-
na, ki ne sme biti nižja od uporabnine/na-
jemnine določene v potrjenem ceniku za 
oddajanje šolskih prostorov. Cenik je potrdil 
Svet zavoda ESIC Kranj na svoji 18. kore-
spondenčni seji, dne 14. 10. 2011.

ESIC Kranj si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobenega ponudnika in izvede ponovni 
javni razpis.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo 
ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh. Po 
prejemu pisnega obvestila bodo izbrani po-
nudniki pozvani k podpisu pogodbe.

Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z najemom športnih 

in poslovnih prostorov je možno pridobiti na 
tel. 051/448-120 (Kristina Jeram).

Ogled prostorov je možen vsak delovni 
dan med 8. in 14. uro po predhodni najavi 
na navedeni telefonski številki.

Ekonomsko-storitveni  
izobraževalni center Kranj

 Ob-3921/12
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Se-

mič, objavlja na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem 
pre moženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, spre-
memba 42/12), naslednje

javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju

1. Prodajalec: Občina Semič, Štefanov 
trg 9, 8333 Semič.

2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je les na panju:
a) les na panju (na parc. št. 2003/3, k.o. 

Črmošnjice), po Od ločbi o odobritvi poseka 
izbranih dreves št. 3408-07-0909-A012/12, 
ki jo je dne 1. 6. 2012 izdal Za vod za gozdo-
ve Slovenije, s katero se pro daja 68 dreves 
iglavcev in 257 dreves listavcev oziroma 
178 m3 bruto iglavcev in 99 m3 bruto listav-
cev, skupaj 277 m3 izbranega in označene-
ga drevja,

b) les na panju (na parc. št. 1999/1, 
1999/2, k.o. Črmošnjice), po Odloč-

bi o odobritvi poseka izbranih dreves 
št. 3408-07-0909-A013/12, ki jo je dne 1. 6. 
2012 izdal Zavod za gozdove Slovenije, 
s katero se prodaja 162 dreves iglavcev in 
345 dreves listavcev oziroma 385 m3 bruto 
iglavcev in 134 m3 bruto li stavcev, skupaj 
519 m3 izbranega in označenega drevja,

c) les na panju (na parc. št. 4601, 4598, 
4981, 4652, 4597, 4600, 4647, 4648, 4651, 
4653, k.o. Štale), po Odločbi o odobritvi 
poseka izbranih dreves št. 3408-07-0909-
A014/12, ki jo je dne 1. 6. 2012 izdal Zavod 
za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 
5 dreves iglavcev in 94 dreves listavcev 
oziroma 7,9 m3 bruto iglavcev in 114 m3 
bruto listavcev, skupaj 121,9 m3 izbranega 
in označenega drevja,

č) les na panju (na parc. št. 4986, k.o. 
Štale), po Odločbi o odobritvi poseka izbra-
nih dreves št. 3408-07-0909-A015/12, ki jo 
je dne 1. 6. 2012 izdal Zavod za gozdove 
Slovenije, s katero se prodaja 1 drevo iglav-
cev in 121 dreves listavcev oziroma 6,8 m3 
bruto iglavcev in 71 m3 bruto li stavcev, sku-
paj 77,8 m3 izbranega in označenega drevja.

d) les na panju (na parc. št. 1904/1, k.o. 
Črmošnjice), po Odločbi o odobritvi poseka 
izbranih dreves št. 3408-07-0909-A016/12, 
ki jo je dne 22. 6. 2012 izdal Zavod za 
gozdove Slovenije, s katero se prodaja 32 
dreves iglavcev in 75 dreves listavcev ozi-
roma 36 m3 bruto iglavcev in 37 m3 bruto 
listavcev, skupaj 73 m3 izbranega in ozna-
čenega drevja,

e) les na panju (na parc. št. 3648/2, 
3648/3, 3648/4, 3648/5, 3648/6, 3648/7, 
3648/8, 3648/9, 3648/10, 3648/11, 
3648/12, 3648/13, k.o. Črmošnjice), po 
Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves 
št. 3408-07-0935-A045/12, ki jo je dne 1. 6. 
2012 iz dal Zavod za gozdove Slovenije, 
s katero se prodaja 470 dreves listavcev, 
skupaj 418 m3 izbranega in označenega 
drevja.

Les na panju pod točkami a), b), c), 
č), d) in e) se prodaja skupaj – kar znaša 
1.486,70 m3 bruto odkazanega drevja v še-
stih različnih gozdnogospodarskih enotah. 
Posekati je dovoljeno le drevesa, izbrana 
in označena s strani Zavoda za gozdove 
Slovenije.

Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in 
spravilom lesa, izgradnjo potrebnih gozdnih 
vlak, vzpostavitvijo gozdnega reda, ostalih 
gozdnih del ter samo prodajo, bremenijo 
kupca. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati 
tudi izvajalec sečnje in spravila lesa.

Sečnja drevja in spravilo lesa morata biti 
izvedena najkasneje do 15. 12. 2012.

3. Vrsta pravnega posla: pogodba o pro-
daji lesa na panju.

4. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za predvidene količine 

lesa znaša 33.790,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet 20 % DDV, ki 

ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan ku-

pnino poravnati v enkratnem znesku v roku 
8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne po-
godbe. Plačana varščina se uspešnemu 
ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino 
v kupo prodajni pogodbi. Vplačana varščina 
se ne obrestuje.

Plačilo kupnine v roku je bistvena sesta-
vina pravnega posla. Kupoprodajna pogod-
ba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine 
ne plača v navedenem roku. Občina Semič 
ima v tem primeru pravico obdr žati varščino, 

ki jo je uspešni ponudnik pla čal v postopku 
javnega zbiranja ponudb.

6. Vplačilo in vračilo varščine
Varščina znaša 10 % od ponujene cene 

in jo je potrebno vplačati na TRR Občine 
Semič, št. 01309-0100015998, odprtega pri 
Banki Slovenije, skupaj z na vedbo »Var-
ščina za javno zbiranje ponudb – les na 
panju«.

Vplačilo varščine pred začetkom odpi-
ranja ponudb je pogoj za upošteva nje po-
nudbe, zato je potrdilo o plačilu varščine 
obvezna priloga k razpisni dokumentaciji.

Neizbranim ponudnikom prodajalec var-
ščino vrne brez obresti po končanem po-
stopku javnega zbiranja ponudb in sicer 
najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve 
kupoprodajne pogodbe.

7. Pogoji prodaje
Predmetno premično premoženje (les na 

panju) se pro daja kot zaokrožena celota po 
načelu vide no – kupljeno in je prosto vseh 
bremen. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati 
tudi izvajalec sečnje in spravila lesa.

Ponudniki so dolžni k ponudbi priložiti 
na vedbo ponujene cene brez DDV, ki ne 
sme biti manjša od izhodiščne cene, po-
nudnik pa lahko navede višjo ceno od iz-
hodiščne.

Vse stroške sečnje, gradnje potrebnih 
vlak, spravila in prodaje lesa, vzpostavitvijo 
gozdnega reda ter ostalih stroškov gozdnih 
del nosi kupec.

Kupec mora spoštovati določila odločb 
Zavoda za gozdove Slovenije iz 2. točke 
jav nega zbiranja ponudb. Odločbe z manu-
ali so sestavni del razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik (kupec) mora po konča-
ni sečnji in spravilu lesa urediti sečišče ter 
odpraviti oziroma sanirati poškodbe v gozdu 
in na gozdnih prometnicah oziroma mora 
gozdno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje.

Po končanih delih mora izbrani ponudnik 
odpraviti poškodbe na prometni infrastruk-
turi, ki so nastale zaradi prevozov v zvezi 
s spravilom lesa.

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

Na javnem zbiranju ponudb lahko so-
delujejo ponudniki, ki so skladno z veljav-
nimi predpisi registrirani za opravljanje de-
javnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost 
sečnje in spravila lesa oziroma gozdnih sor-
timentov) in prometa z lesom ter izpolnjujejo 
vse predpisane pogoje za opravljanje nave-
denih dejavnosti.

Ponudnik mora izpolniti vse priložene 
obrazce, ki so sestavni (obvezni) del tega 
javnega zbiranja ponudb:

Obr. 1: Podatki o ponudniku (kupcu) 
s prilogami:

– pooblastilo za zastopanje v postopku 
javnega zbiranja ponudb, v primeru da po-
nudnika zastopa pooblaščenec (original),

– registracijo dejavnosti za izvajanje seč-
nje in spravila lesa: dokazilo o registraciji 
dejavnosti lahko predložijo ponudniki sami 
oziroma si ga priskrbi prodajalec sam (izpis 
iz evidenc AJPES, ki odraža zadnje sta nje 
in ne sme biti izdana pred objavo Javnega 
zbiranja ponudb v Uradnem listu RS,

– fotokopija veljavnega osebnega doku-
menta (v primeru, da je ponudnik samostojni 
podjetnik posameznik),

Obr. 2: Izjava o ponujeni višini kupnine 
za les na panju, ki ne sme biti nižja od iz-
hodiščne cene,

Obr. 3: Izjava o vezanosti ponudnika na 
dano ponudbo,
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Obr. 4: Izjava o spoštovanju odločb 
o odobritvi poseka izbranih dreves Zavoda 
za gozdove Slovenije,

Obr. 5: Izjava o izpolnjevanju in spreje-
manju vseh pogojev javnega zbiranja po-
nudb za prodajo lesa na panju,

Obr. 6: Izjava o sposobnosti in uspo-
sobljenosti za izvedbo poseka in spravila 
lesa,

Obr. 7: Izjava o udeležbi v lastništvu,
Obr. 8: Potrdilo, da ima ponudnik porav-

nane vse obveznosti do Občine Semič,
Obr. 9: Parafirana vsaka stran osnutka 

ku poprodajne pogodbe.
Vsi zgoraj navedeni obrazci morajo biti 

v originalu.
Poleg predložitve izpolnjenih obrazcev 

od obr. 1 do obr. 9, pa mora ponudnik (ku-
pec) k ponudbi priložiti še naslednje ostale 
obvezne priloge:

– Potrdilo/dokazilo o plačilu varščine 
(lahko fotokopija),

– Dokazilo banke o razpoložljivih sred-
stvih za nakup pred meta prodaje v predpi-
sanem roku (torej, da ima ponudnik zagoto-
vljena lastna sredstva in je plačilno sposo-
ben poravnati ponujeno kupnino) oziroma 
priložiti zavezujočo izjavo banke, da se bo 
ponudniku v roku odobril brezpogojni kredit 
v višini ponujene kupni ne (original).

Ponudnik mora predložiti popolno po-
nudbo.

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

Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled 
v originalne dokumente.

9. Postopek izbire ponudnika:
1. Postopek javnega zbiranja ponudb 

vodi komisija, ki jo imenuje županja. Odpi-
ranje ponudb je javno.

2. Odpiranje pisnih ponudb bo v sejni 
sobi Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 
Semič, dne 25. 9. 2012, ob 9.30.

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 dokumenta-
cijo, se pozove k dopolnitvi. Ponudbe, ki 
ne bodo dopolnjene v roku, se izločijo iz 
postopka.

4. Kupoprodajna pogodba se sklene 
z najugodnejšim ponudnikom.

5. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni najkasneje 
v 15 dneh od izbire najugodnejšega po-
nudnika. Občina Semič lahko do sklenitve 
prav nega posla (podpisa pogodbe), brez 
od škodninske odgovornosti, prekine oziro-
ma ustavi postopek razpolaganja s stvar-
nim premoženjem, ne da bi za to navedla 
ra zloge.

6. Rok vezanosti na ponudbo traja vse 
do vključno 5. 11. 2012.

10. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnje-
vanju vseh pogojev iz 8. točke razpisa, po-
nudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno 
oziroma v primeru, da bo ponudnik samo 
eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.

Če je med prejetimi ponudniki več naju-
godnejših ponudnikov, ki bodo podali ena-
kovredne ponudbe, lahko pristojni organ 
občine:

– 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.

11. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim 
ponudnikom

Občina Semič bo z najugodnejšim po-
nudnikom sklenila kupoprodajno pogodbo 
v roku 8 dni od dneva odpiranja pisnih po-
nudb. Če izbrani ponudnik ne sklene pogod-
be v roku za sklenitev pogodbe iz razlogov, 
ki so na strani ponudnika, lahko Obči na Se-
mič kupcu podaljša rok za sklenitev pogod-
be, vendar ne za več kot 15 dni.

Če izbrani ponudnik ne podpiše pogod be 
niti v podaljšanem roku, Občina Semič zadr-
ži njegovo varščino, prav tako pa si prodaja-
lec pridružuje pravico povabiti k pod pisu po-
godbe drugega najugodnejšega po nudnika.

12. Rok za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo svoje ponudbe oddati 

na obrazcih razpisne dokumentacije z vse-
mi zahtevanimi dokumenti in prilogami iz 
8. točke tega razpisa – priporočeno po pošti 
na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 
8333 Semič ali osebno na vložišče občine 
do vključno 25. 9. 2012 do 9. ure. Prepozne 
ponudbe bodo izločene iz postopka.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih 
ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Javno 
zbiranje ponudb – les na panju«.

13. Razpisna dokumentacija, dodatne 
informacije in ogled

Celotno razpisno dokumentacijo je mo-
žno dobiti na spletni strani Občine Semič: 
www.semic.si ali na vložišču občine vsak 
dan od 7. do 10. ure in od 11. do 14. ure, 
ob sredah pa od 7. do 10. ure in od 11. do 
17. ure.

Svoja vprašanja v zvezi s prodajo pre-
mičnega premoženja v času razpisa lah-
ko zainteresirani ponudniki pošljete tudi na 
elek tronski naslov: tatjana.malnaric@se-
mic.si.

Ponudniki si pred podajo ponudbe lah ko 
samostojno ogledajo predmet prodaje.

Vsi stroški vezani na pripravo ponudbe, 
bremenijo ponudnika.

14. Objava: javno zbiranje ponudb se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletni strani Občine Semič: www.
semic.si.

Občina Semič

 Ob-3935/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za 

zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana, in Bol-
nišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topol-
šica, na podlagi drugega odstavka 21. člena 
Zakon o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 
(Uradni list RS, št. 86/10), objavljata

javno zbiranje ponudb
določenemu krogu oseb  

za prodajo stanovanj
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministr-

stvo za zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana.
Upravljavec in organizator: Bolnišnica 

Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica.
II. Opis predmeta prodaje: garsonje-

ra št. 18, vložek 3481/18, ID stanovanja 
3505/28E, v izmeri 31, 99 m2, v 7. nad-
stropju stanovanjsko poslovnega objekta, 
ID objekta 3505, zemljišče objekta s parc. 
št 2522, stavba, v izmeri 6067,91 m2, na 
naslovu Šaleška cesta 18b, 3320 Velenje, 
k.o. Velenje.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javnega zbiranja ponudb:

1. Vrsta pravnega posla: prodajna po-
godba.

2. Izklicna cena nepremičnine: 
27.000,00 EUR.

3. Ponudbo lahko oddajo imetniki lastnin-
ske pravice ali najemniki v stanovanjski stav-
bi na naslovu Šaleška 18b, 3320 Velenje, ID 
stavbe 3505, vpisano v vložek 3481/18, k.o. 
Velenje, ki resnost svoje ponudbe izkažejo 
s plačilom varščine v višini 10 % izklicne 
cene na podračun izvrševanja proračuna 
Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, 
sklic na št. 18 10995-7221002-27112012. 
Kopijo potrdila o vplačani varščini priložijo 
ponudbi.

4. Pisne ponudbe (z navedbo pošilja-
telja na hrbtni strani ovojnice) morajo pri-
speti oziroma biti vročene v zaprti ovojnici, 
z oznako Ne odpiraj – Javna ponudba, naj-
kasneje do dne 8. 9. 2012, do 12. ure, na 
naslov: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 
3326 Topolšica, Komisija za izvedbo po-
stopka prodaje.

5. Ponudbe ne morejo podati člani komi-
sije in z njimi povezane osebe.

6. Način in rok plačila kupnine: s kupcem, 
tj. najugodnejšim ponudnikom bo podpisana 
pogodba najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb. Plačilo kupnine sledi v 8 dneh 
po podpisu pogodbe, oziroma prvega obro-
ka kupnine, po v pogodbi dogovorjenih 
obrokih, na podračun izvrševanja proračuna 
Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, 
sklic na št. 18 10995-7221002-27112012 
pri čemer se položena varščina všteje v ku-
pnino.

7. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je 
določen v 6. točki, ne sklene pogodbe oziro-
ma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača 
v dogovorjenem roku, ima lastnik – proda-
jalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma 
razdrti že sklenjeno pogodbo, brez dodatne-
ga roka za izpolnitev.

IV. Pogoji za sodelovanje v postopku 
prodaje po metodi javnega zbiranja ponudb

Pravne osebe morajo ponudbi predložiti:
– izpisek iz Poslovnega registra Slove-

nije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od 
treh mesecev,

– naslov: ulica, hišna številka, poštna 
številka, telefonska številka in e-mail,

– pooblastilo za zastopanju pravne ose-
be,

– ime in priimek ter naslov pooblaščene 
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko 
številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe 
strani),

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za po-

trebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo v ponudbi predlo-

žiti:
– ime in priimek,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna 

številka, telefonska številka in e-mail,
– fotokopijo osebne izkaznice (obe stra-

ni),
– fotokopijo davčne številke,
– številko osebnega računa za potrebe 

vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica, hi-

šna številka, poštna številka), telefon in e-
-mail pooblaščene osebe za podpis pogod-
be, ki se mora izkazati z notarsko overjenim 
pooblastilom.

V. Postopek:
1. Odpiranje ponudb bo izvedla Komisija 

za izvedbo postopka prodaje stanovanj (v 
nadaljevanju: komisija). Odpiranje ponud-
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bo bo javno. Potekalo bo v 4. nadstropju 
PV Center starejših Zimzelen, Topolšica 78, 
3326 Topolšica, dne 10. 9. 2012, ob 13. uri.

2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo kot kriterij upoštevana najvišja ponujena 
kupnina. V primeru več najugodnejših po-
nudb, se bodo s ponudniki izvedla dodatna 
pogajanja o ceni. Objava javnega poziva za 
zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da 
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pro-
dajno pogodbo za stanovanje, ki je predmet 
tega poziva.

3. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila 
prodajna pogodba. Če izbrani ponudnik ne 
bo sklenil prodajne pogodbe v roku 5 dni od 
povabila k podpisu pogodbe, bo postopek 
javnega povabila razveljavljen, vplačana 
varščina pa zadržana.

4. Morebitne imetnike predkupne pravice 
na predmetnih nepremičninah se pozove, 
da v roku 15 dni od objave ponudbe pisno 
obrazložijo, ali svojo pravico uveljavljajo ali 
ne. Kolikor komisija pisnih obrazložitev ne 
prejme, se domneva, da se predkupne pra-
vice na uveljavljajo.

V primeru utemeljeno izkazane predku-
pne pravice, se postopek ustavi.

Že vplačane varščine se ponudnikom 
v navedenem primeru povrnejo.

Republika Slovenija, Ministrstvo za 
zdravje, lahko do sklenitve pravnega posla 
postopek prodaje ustavi.

VI. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek 

prodajne pogodbe na sedežu Bolnišnice To-
polšica, po e-mailu ali po pošti.

Vse informacije v zvezi s prodajo se lah-
ko dobijo na sedežu Bolnišnice Topolšica.

Kontaktna oseba je Janez Sevčnikar, 
tel. 031/783-770, in je dosegljiv vsak delov-
ni dan, od dneva objave do dneva oddaje 
ponudb, med 8. in 12. uro.

Bolnišnica Topolšica

 Ob-3936/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za 

zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana in Bol-
nišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topol-
šica, na podlagi drugega odstavka 21. člena 
Zakon o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 
(Uradni list RS, št. 86/10), objavljata

javno zbiranje ponudb
določenemu krogu oseb  

za prodajo stanovanj
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministr-

stvo za zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana.
Upravljavec in organizator: Bolnišnica 

Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica.
II. Opis predmeta prodaje: enosobno 

stanovanje, stanovanjski del št. 6, v izme-
ri 45,04 m2, ki se nahaja v poslovno sta-
novanjskem objektu, na naslovu Topol-
šica 68 z identifikacijsko št. 242, parcelna 
št. 1329/13, v izmeri 262 m2, k.o. Topolšica.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javnega zbiranja ponudb:

1. Vrsta pravnega posla: prodajna po-
godba.

2. Izklicna cena nepremičnine: 
27.900,00 EUR.

3. Ponudbo lahko oddajo imetniki la-
stninske pravice ali najemniki v stano-
vanjski stavbi, na naslovu Topolšica 68, 
ID stavbe 948-242, k.o. Topolšica, ki re-
snost svoje ponudbe izkažejo s plačilom 
varščine v višini 10 % izklicne cene na po-
dračun izvrševanja proračuna Republike 
Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na 

št. 18 10995-7221002- 27112012. Kopijo 
potrdila o vplačani varščini priložijo ponudbi.

4. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja 
na hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti ozi-
roma biti vročene v zaprti ovojnici, z oznako 
Ne odpiraj – Javna ponudba, najkasneje do 
dne 8. 9. 2012, do 12. ure, na naslov: Bolni-
šnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolši-
ca, Komisija za izvedbo postopka prodaje.

5. Ponudbe ne morejo podati člani komi-
sije in z njimi povezane osebe.

6. Način in rok plačila kupnine: s kupcem, 
tj. najugodnejšim ponudnikom bo podpisana 
pogodba najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb. Plačilo kupnine sledi v 8 dneh 
po podpisu pogodbe, oziroma prvega obro-
ka kupnine, po v pogodbi dogovorjenih 
obrokih, na podračun izvrševanja proračuna 
Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, 
sklic na št. 18 10995-7221002-27112012, 
pri čemer se položena varščina všteje v ku-
pnino.

7. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je 
določen v 6. točki ne sklene pogodbe oziro-
ma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača 
v dogovorjenem roku, ima lastnik – proda-
jalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma 
razdrti že sklenjeno pogodbo, brez dodatne-
ga roka za izpolnitev.

IV. Pogoji za sodelovanje v postopku 
prodaje po metodi javnega zbiranja ponudb

Pravne osebe morajo ponudbi predložiti:
– izpisek iz Poslovnega registra Slove-

nije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od 
treh mesecev,

– naslov: ulica, hišna številka, poštna 
številka, telefonska številka in e-mail,

– pooblastilo za zastopanje pravne ose-
be,

– ime in priimek ter naslov pooblaščene 
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko 
številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe 
strani),

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za po-

trebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo v ponudbi predlo-

žiti:
– ime in priimek,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna 

številka, telefonska številka in e-mail,
– fotokopijo osebne izkaznice (obe stra-

ni),
– fotokopijo davčne številke,
– številko osebnega računa za potrebe 

vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica, hi-

šna številka, poštna številka), telefon in e-
-mail pooblaščene osebe za podpis pogod-
be, ki se mora izkazati z notarsko overjenim 
pooblastilom.

V. Postopek:
1. Odpiranje ponudb bo izvedla Komisija 

za izvedbo postopka prodaje stanovanj (v 
nadaljevanju: komisija). Odpiranje ponud-
bo bo javno. Potekalo bo v 4. nadstropju 
PV Center starejših Zimzelen, Topolšica 78, 
3326 Topolšica, dne 10. 9. 2012, ob 12. uri.

2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika 
bo kot kriterij upoštevana najvišja ponujena 
kupnina. V primeru več najugodnejših po-
nudb, se bodo s ponudniki izvedla dodatna 
pogajanja o ceni. Objava javnega poziva za 
zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da 
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pro-
dajno pogodbo za stanovanje, ki je predmet 
tega poziva.

3. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila 
prodajna pogodba. Če izbrani ponudnik ne 

bo sklenil prodajne pogodbe v roku 5 dni od 
povabila k podpisu pogodbe, bo postopek 
javnega povabila razveljavljen, vplačana 
varščina pa zadržana.

4. Morebitne imetnike predkupne pravice 
na predmetnih nepremičninah se pozove, 
da v roku 15 dni od objave ponudbe pisno 
obrazložijo, ali svojo pravico uveljavljajo ali 
ne. Kolikor komisija pisnih obrazložitev ne 
prejme, se domneva, da se predkupne pra-
vice na uveljavljajo.

V primeru utemeljeno izkazane predku-
pne pravice, se postopek ustavi.

Že vplačane varščine se ponudnikom 
v navedenem primeru povrnejo.

Republika Slovenija, Ministrstvo za 
zdravje, lahko do sklenitve pravnega posla 
postopek prodaje ustavi.

VI. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek 

prodajne pogodbe na sedežu Bolnišnice To-
polšica, po e-mailu ali po pošti.

Vse informacije v zvezi s prodajo se lah-
ko dobijo na sedežu Bolnišnice Topolšica.

Kontaktna oseba je Janez Sevčnikar, 
tel. 031/783-770, in je dosegljiv vsak delov-
ni dan, od dneva objave do dneva oddaje 
ponudb, med 8. in 12. uro.

Bolnišnica Topolšica

Št. 367/2012 Ob-3937/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno 

nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan 
mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
in Pravilnika o oddajanju nepremičnega pre-
moženja v najem (Uradne objave 24/09 in 
13/11), razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora  

v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem po-

nudb je naslednji poslovni prostor:
a) Veliki trg 12, v izmeri 134,10 m2, 

z namembnostjo ribarnice – prve prodaje 
rib. Izklicna cena mesečne najemnine je 
1.167,00 EUR oziroma 8,70 EUR/m2;

Prostor se odda v najem za določen čas, 
in sicer za največ dobo 1 leta od sklenitve 
pogodbe z možnostjo podaljšanja.

II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse 

pravne in fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati 

naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opi-

som ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register 

oziroma izpisek iz sodnega registra, obr-
tno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki 
ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje 
ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija do-
kumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;

– izjava o poravnanih obveznostih do 
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz na-
slova do posrednih proračunskih uporabni-
kov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb 
za poslovne prostore in stanovanja v lasti 
Občine Izola ter obveznosti iz naslova na-
domestil za stavbno zemljišče,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogo-
jev,

– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan vzorec pogodbe;
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– opis programa, ki ga bo izvajal, pro-
gram pa mora vsebovati naslednje vsebine:

– vzdrževanje pogojev in režima za de-
lovanje mesta prve prodaje rib in prostora za 
veterinarski nadzor rib;

– oddajanje prodajnih pultov za pro-
dajo rib;

– aktivnosti, ki bodo motivirali ribiče za 
prodajo na mestu prve prodaje rib;

– promocijske aktivnosti za tržno uve-
ljavitev mesta prve prodaje rib.

2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje 
določene v javnem razpisu in razpisni do-
kumentaciji.

Izbrani najemnik si mora pred začetkom 
obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovolje-
nja za zakonito obratovanje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem poslovnega prosto-

ra vključuje najem le-tega in del opreme, ki 
je vgrajen v poslovni prostor (4 hladilni pulti, 
korita, hladilna komora, ….). Del opreme 
je v lasti bivšega najemnika, s katerim se 
bo uspeli ponudnik samostojno dogovarjal 
o možnosti odkupa ali najema.

Izklicna cena v razpisnem postopku je 
določena na podlagi cenitve sodnega cenil-
ca in izvedenca gradbene stroke. V skladu 
z 2. točko 44. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – 
UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem 
roku vplačati varščino v višini 1 izklicne me-
sečne najemnine na naslov: Občina Izola 
TRR. 01240-0100006381, s pripisom »vpla-
čilo varščine« in nepremičnino, na katero se 
varščina nanaša. Izbranemu ponudniku se 
bo varščina poračunala z najemnino, osta-
lim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni 
izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi 
od najema ali v določenem roku ne podpiše 
najemne pogodbe, varščina zapade v korist 
Občine Izola.

Najemnina za poslovni prostor se porav-
na v 8 dneh po izstavitvi računa na namen-
ski račun Občine Izola. Plačilo najemnine 
v določenem roku je bistvena sestavina na-
jemne pogodbe, če najemnik ne poravna 
najemnine v določenem roku, se šteje po-
godba za razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški prido-
bivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje 
in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi 
stroški obratovanja (poraba električne ener-
gije, poraba vode, telefonski stroški odvoz 
smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški 
čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški 
rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in 
drugi stroški) so breme najemnika. Zavaro-
valne police, ki jih sklepa najemnik, morajo 
biti vinkulirane v korist Občine.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo predno-

stnega seznama ponudnikov so:

Poslovni prostor se odda ponudniku 
z največjim številom zbranih točk. V primeru, 
da dva ali več ponudnikov doseže isto števi-
lo točk, se bodo z njimi opravila pogajanja.

V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana 

izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega 
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno naje-
mnino, nepopolne prijave in prijave ponudni-
kov, ki imajo do Občine Izola neporavnane 
obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe 
morajo biti veljavne do vključno 30 dni od 
dneva zaključka razpisnega roka.

VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi 

po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje 
do 10. 9. 2012 (datum poštnega žiga) na na-
slov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola 
ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur 
v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno 
nabrežje 8, Izola. Ponudbe morajo biti v za-
prti ovojnici z oznako »Javni razpis – Ne 
odpiraj, ponudba za poslovni prostor Veliki 
trg 12«. Na hrbtni strani ovitka mora biti na-
veden naziv in naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene 
prijave bodo izločene in po končanem po-
stopku odpiranja prijav neodprte vrnjene 
prijavitelju.

VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele 

prijave bo obravnavala komisija za oddajo 
nepremičnega premoženja v najem, ime-
novana s sklepom župana št. 011-4/2011.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 
dne 12. 9. 2012 ob 15.30 v mali sejni sobi 
Občinskega sveta Občine Izola, Trg Etbina 
Kristana trg 1, Izola, 1. nadstropje. Ponud-
be se bodo odpirale in obravnavale po vr-
stnem redu, po katerem so bile predložene. 
Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija 
ugotavljala popolnost le-teh glede na zahte-
vana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih 
ponudb komisija ne bo upoštevala.

VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za okolje in prostor., 

po prejemu zapisnika komisije, izda sklep 
o izboru najemnika, ki ga vroči vsem ponu-
dnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri 
obveščeni najkasneje v roku pet dni po iz-
delavi prednostnega seznama.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena 
najemna pogodba najpozneje v 15 dneh 
po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne 
sklene pogodbe v navedenem roku, bo Ob-
čina sklenila pogodbo z naslednjim naju-
godnejšim ponudnikom. Najemna pogodba 
bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, in 
sicer za določen čas 1 leta z možnostjo po-
daljšanja. Stroške notarskega zapisa plača 
najemnik.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne 

glede na ostala določila javnega razpisa, 
brez katerih koli posledic zase in/ali za ko-
garkoli v okviru katerega pooblastil nasto-
pajo:

– ne izbere nobenega od ponudnikov in 
kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje ne-
premičnine in sklenitev pravnega posla, pri 
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v vi-
šini izkazanih stroškov (varščina),

– kot najugodnejšega ponudnika po Jav-
nem razpisu ne izbere nobenega od po-
nudnikov,

Merila Možne točke
1 Odstotek prodaje rib lokalnih ribičev v ribarnici:

odstotek do 10 % = 0 točk
odstotek nad 10 do 20 % = 5 točk
odstotek nad 20 do 30 % = 10 točk
odstotek nad 30 do 50 % = 15 točk
odstotek nad 50 % = 25 točk

2 Urnik delovanja ribarnice (število ur na teden)
– 1 ura = 1 točka

3 Višina ponujene najemnine:
najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 20 EUR= 1 točka
najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
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– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog 
najemne pogodbe v prilogi Javnega raz-
pisa in posledično ta popravljen/ali dopol-
njen predlog najemne pogodbe postane pri-
loga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponu-
dniki izvede dodatna pogajanja.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb 
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, 
je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neu-
spelem javnem zbiranju ponudb se obvesti 
ponudnike v osmih dneh od odpiranja pri-
spelih ponudb.

X. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je od dneva ob-

jave do izteka roka za oddajo prijav dose-
gljiva na spletni strani Občine Izola, www.
izola.si. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko 
v času uradnih ur dvignejo tudi v spreje-
mni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 
8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zve-
zi z razpisom dobijo zainteresirani v času 
uradnih ur po tel. 05/66-00-352 (Željko Ke-
rezovič).

Občina Izola
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Št. 101-10/2012-2 Ob-3498/12
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te 

odločbe hrani statut Visokošolskega sindi-
kata Slovenije, Sindikata Univerze v Mari-
boru, z nazivom: Statut sindikata Univer-
ze v Mariboru, z dne 29. 6. 2012, s sede-
žem sindikata Slomškov trg 15, Maribor.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod za-
poredno številko 9/2012, z dne 5. 7. 2012.

Identifikacija – matična številka sindikata 
s popolnim imenom: Visokošolskega sindi-
kata Slovenije, Sindikata Univerze v Mari-
boru je 2398923.

Skrajšano ime sindikata je VSS SUM.

Št. 101-4/2012 Ob-3598/12
Iz evidence statutov sindikatov Upravne 

enote Mozirje se izbrišejo: Pravila Sindi-
kata DEOS d.d., Center starejših iz Gor-
njega Grada, Tlaka 28, ki so bila vpisana 
v evidenco, pod zaporedno št. 34.

Št. 101-43/2012-6 Ob-3826/12
Statut SVIZ Inštituta za celulozo in pa-

pir Ljub ljana (skrajšano ime: SVIZ ICP), 
s sedežem Bogišičeva ulica 8, 1000 Ljub
ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljub-
ljana, Izpostavi Vič-Rudnik, na podlagi od-
ločbe št. 024-1/93-10 z dne 22. 4. 1993 in 
je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod 
zaporedno številko 10, se z dnem 22. 6. 
2012 izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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 Ob-3941/12
Likvidacijski upravitelj zavoda KARNIA, 

zavod za razvoj, povezovanje in druge stori-
tve – v likvidaciji, Verovškova ulica 60, 1000 
Ljub ljana, matična številka: 2117720000, pri 
katerem je na podlagi sklepa Okrožnega so-
dišča v Ljub ljani vpisan začetek redne likvi-
dacije, poziva upnike družbe v skladu z Za-
konom o gospodarskih družbah – ZGD-1, 
da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od 
dneva objave tega poziva.

Upniki naj prijave terjatev pošljejo pri-
poročeno po pošti na naslov ustanovitelja 
zavoda VENTURIA Tehnološki Park d.o.o., 
(za Robert Ravnihar), Verovškova ulica 60, 
1000 Ljub ljana, skupaj z dokazili, ki izkazu-
jejo obstoj, višino in zapadlost terjatev.
Robert Ravnihar, likvidacijski upravitelj

 Ob-3949/12
Likvidacijska upraviteljica zavoda MIRK 

Zavoda za projektno in raziskovalno delo 
na omrežju Internet, Ljub ljana – v likividaciji, 
Pot sodarjev 5A, 1211 Ljub ljana – Šmar-
tno, matična št. 1362909000, na podlagi 
412. člena Zakona o gospodarskih družbah 
poziva upnike zavoda naj prijavijo svoje ter-
jatve v roku 30 dni od objave tega poziva. 
Sklep ustanoviteljice zavoda o prenehanju 
zavoda je bil sprejet 14. 3. 2012. Začetek 
likvidacije je vpisan v register s sklepom 
Okrožnega sodišča v Ljub ljani, opr. št. Srg 
2012/16458 z dne 19. 4. 2012.

Likvidacijska upraviteljica  
Alenka Adamič

Sklici skupščin 

 Ob-3922/12
Na podlagi določil poglavja 7. Skupšči-

na statuta delniške družbe NTU upravljanje 
z naložbami, d.d. in v skladu z določbami 
Zakona o gospodarskih družbah-1, sklicujem

24. zasedanje skupščine
delniške družbe NTU upravljanje 

z naložbami, d.d.,
ki bo 25. 9. 2012 ob 9. uri, na sedežu 

družbe, Dombrava 1, Volčja Draga, z nasle-
dnjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se 

za predsednika skupščine izvoli Martin For-
štner in kot preštevalki glasov Sonja Harej 
in Slavica Čok. Seji bo prisostvovala notarka 
Katjuša Gorjan.

3. Seznanitev skupščine z Letnim poro-
čilom družbe za poslovno leto 2011, obrav-
nava in sprejem Poročila nadzornega sveta 
družbe o preveritvi letnega poročila družbe 
za poslovno leto 2011, podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2011.

Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina se seznani z letnim poročilom 

družbe za poslovno leto 2011, ki ga je potrdil 
nadzorni svet.

Letno poročilo družbe za poslovno leto 
2011 je priloženo h gradivu za skupščino 
in predstavljajo sestavni del tega sklepa.

Skupščina obravnava in sprejme Po-
ročilo nadzornega sveta družbe o preve-
ritvi letnega poročila družbe za poslovno 
leto 2011, na podlagi katerega je nadzorni 
svet sprejel letno poročilo družbe. Poročilo 
nadzornega sveta je priloženo h gradivu za 
skupščino in predstavlja sestavni del tega 
sklepa.

Predlog sklepa št. 3.2: v skladu 
z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in 
odobri delo uprave v poslovnem letu 2011 in 
ji podeljuje razrešnico.

Predlog sklepa št. 3.3: v skladu 
z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in 
odobri delo nadzornega sveta v poslovnem 
letu 2011 in mu podeljuje razrešnico.

4. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da je 

prenehal mandat dosedanji članici nadzor-
nega sveta Brilej Saši.

Na predlog nadzornega sveta in uprave 
se z dnem sprejema sklepa na skupščini za 
člana nadzornega sveta imenuje Suhovršnik 
Sebastijan, za mandatno dobo štirih let z av-
tomatičnim podaljšanjem, razen če mu iz ka-
teregakoli razloga že prej preneha mandat.

5. Razno.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da 

v obdobju 18 mesecev od dneva sprejetja 
tega sklepa kupuje lastne delnice po ceni, 
ki ne bo nižja od 50 % nominalne vredno-
sti delnice in ne bo višja od knjigovodske 
vrednosti delnice, izračunane na podlagi 
računovodskih izkazov iz zadnjega letne-
ga poročila družbe pred sklenitvijo pogodbe 
o nakupu lastnih delnic, za delnico.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 
14.792 lastnih delnic, pri čemer skupni de-
lež delnic, pridobljen na podlagi tega poo-
blastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, 
ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % 
osnovnega kapitala.

Uprava je pooblaščena na podlagi tega 
pooblastila pridobljene delnice umakniti brez 
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnov-
nega kapitala.

Prijava na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine 
vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi 
pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred za-
sedanjem skupščine svojo udeležbo pisno 
prijavijo priporočeno ali osebno v tajništvu 
družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1. 

Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno 
na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, 
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na 
sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred 
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom 
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili pri-
sotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. 
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve 
točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji 
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prija-
vi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim 
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z iz-
piskom iz sodnega registra.

Objave gospodarskih družb

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne 

nasprotne predloge k posameznim točkam 
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so 
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničar-
ji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po 
objavi sklica skupščine. Predloženi naspro-
tni predlogi morajo biti obrazloženi.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi uteme-

ljenih sklepov so na vpogled delničarjem 
v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, 
Dombrava 1, vsak delavnik od 9. do 12. ure 
od dneva objave sklica skupščine do ključno 
dneva zasedanja skupščine.

NTU upravljanje z naložbami, d.d.  
uprava – direktor  

Saša Brilej

 Ob-3923/12
Na podlagi določil poglavja 7. Skupščina 

statuta delniške družbe TT Okroglica, d.d. in 
v skladu z določbami Zakona o gospodar-
skih družbah-1, sklicujem

18. zasedanje skupščine
delniške družbe TT Okroglica, d.d.,
ki bo 25. 9. 2012 ob 11. uri, na sedežu 

družbe, Dombrava 1, Volčja Draga, z nasle-
dnjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se 

za predsednico skupščine izvoli Saša Bri-
lej in kot preštevalki glasov Sonja Harej in 
Slavica Čok. Seji bo prisostvovala notarka 
Katjuša Gorjan.

3. Seznanitev skupščine z revidiranim le-
tnim poročilom družbe ter konsolidiranim le-
tnim poročilom za poslovno leto 2011, spre-
jem sklepa o uporabi bilančnega dobička, 
obravnava in sprejem Poročila nadzornega 
sveta družbe o preveritvi letnega poročila 
in konsolidiranega letnega poročila družbe 
za poslovno leto 2011, podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2011.

Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim 

poročilom družbe za poslovno leto 2011, ki 
ga je potrdil nadzorni svet in s konsolidiranim 
letnim poročilom skupine za poslovno leto 
2011, ki ga je tudi potrdil nadzorni svet.

Revidirano letno poročilo družbe in kon-
solidirano poročilo skupine so priloženi 
h gradivu za skupščino in predstavljajo se-
stavni del tega sklepa.

Skupščina obravnava in sprejme Po-
ročilo nadzornega sveta družbe o preveri-
tvi revidiranega letnega poročila družbe in 
konsolidiranega letnega poročila skupine za 
poslovno leto 2011, na podlagi katerega je 
nadzorni svet sprejel revidirano letno poro-
čilo družbe in konsolidirano poročilo druž-
be. Poročilo nadzornega sveta je priloženo 
h gradivu za skupščino in predstavlja se-
stavni del tega sklepa.

Predlog sklepa št. 3.2: na predlog uprave 
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta 
ter glede na sklep skupščine z dne 3. 2. 2012 
o delitvi dobička v višini 1.400.000 EUR, se 
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za delitev dobička nameni tekoči bilančni 
dobiček v višini 1.348.649 EUR, znesek 
51.351 EUR pa se nameni iz drugih rezerv 
iz dobička.

Predlog sklepa št. 3.3: v skladu 
z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in 
odobri delo uprave v poslovnem letu 2011 in 
ji podeljuje razrešnico.

Predlog sklepa št. 3.4: v skladu 
z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in 
odobri delo nadzornega sveta v poslovnem 
letu 2011 in mu podeljuje razrešnico.

4. Predlog za imenovanje pooblaščene-
ga revizorja za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega 
sveta se skupščini predlaga, da za poo-
blaščenega revizorja družbe za revidiranje 
računovodskih izkazov družbe za poslovno 
leto 2012, imenuje revizijsko družbo Abe-
ceda – revizijska družba d.o.o., Stanetova 
ulica 22, 3000 Celje.

Prijava na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji, 
ki so 10 dni pred zasedanjem skupščine 
vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi 
pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred za-
sedanjem skupščine svojo udeležbo pisno 
prijavijo priporočeno ali osebno v tajništvu 
družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1.

Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno 
na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, 
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na 
sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred 
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom 
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili pri-
sotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. 
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve 
točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji 
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prija-
vi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim 
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z iz-
piskom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne 

nasprotne predloge k posameznim točkam 
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so 
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničar-
ji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po 
objavi sklica skupščine. Predloženi naspro-
tni predlogi morajo biti obrazloženi.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi uteme-

ljenih sklepov so na vpogled delničarjem 
v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, 
Dombrava 1, vsak delavnik od 9. do 12. ure 
od dneva objave sklica skupščine do ključno 
dneva zasedanja skupščine.

TT Okroglica, d.d.  
Matej Možina, predsednik uprave

 Ob-3940/12
Na podlagi 25. člena Statuta KZ-FIN d.d. 

finančna družba v likvidaciji in sklepa 28. 
seje nadzornega sveta KZ-FIN d.d. v likvida-
ciji, Ljub ljana z dne 17. 8. 2012, likvidacijski 
upravitelj KZ-FIN d.d. v likvidaciji, sklicuje

13. zasedanje skupščine
KZFIN d.d., finančne družbe – 

v likvidaciji, Ulica Jožeta Jame 12, 
Ljubljana,

ki bo dne 28. 9. 2012, ob 10. uri, v pro-
storih KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ulica Jožeta 
Jame 12, Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dnika skupščine ter seznanitev skupščine 
s pristojnim notarjem.

Predlog sklepa:
a) Za predsednika skupščine se imenuje 

Matej Golob.
b) Skupščina se seznani, da je na seji 

skupščine prisotna notarka Nada Kumar iz 
Ljub ljane.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe 
KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ljub ljana za leto 
2011 in seznanitev s pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila 
KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ljub ljana za leto 
2011.

Predlog sklepa: skupščina KZ-FIN d.d. 
v likvidaciji, Ljub ljana je seznanjena s po-
ročilom o poslovanju za leto 2011 in pisnim 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi po-
slovanja.

3. Uporaba bilančnega dobička, pode-
litev razrešnice likvidacijskemu upravitelju 
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011 
in seznanitev skupščine s prejemki likvida-
cijskega upravitelja in nadzornega sveta, ki 
so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli 
v poslovnem letu 2011.

Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček ugotovljen za obdo-

bje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 v višini 
148.040,10 EUR ostane nerazporejen.

b) Skupščina podeli razrešnico likvidacij-
skemu upravitelju in nadzornemu svetu za 
poslovno leto 2011.

c) Skupščina se seznani z informacijo 
likvidacijskega upravitelja o prejemkih likvi-
dacijskega upravitelja in nadzornega sveta, 
ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli 
v poslovnem letu 2011.

4. Druga delitev premoženja.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe se strinja z delitvijo 

premoženja družbe, kot je navedena v pri-
logi k temu sklepu, pri čemer se premoženje 
prenaša po vrednosti na dan 3. 8. 2012.

V primeru, da pride do unovčitve vre-
dnostnih papirjev, kateri so predmet delitve 
iz prejšnjega odstavka pred njihovim pre-
nosom na delničarje, se na iste delničarje 
prenese terjatev do dolžnikov za katere so 
bili zastavljeni predmetni vrednostni papirji, 
pri čemer likvidacijski upravitelj ustrezno po-
pravi sklep glede delitvenega načrta glede 
na vrednost tako unovčenega premoženja.

Šteje, se da delničarji, kateri pridobijo 
vrednostne papirje oziroma terjatev v skladu 
s tem sklepom, postanejo lastniki predme-
tnega premoženja kot univerzalni pravni na-
sledniki v skladu s sklepom likvidacijskega 
upravitelja.

5. Nadomestilo članom nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: skupščina soglaša ob 
zaključku postopka likvidacije z izplačilom 
nadomestila v višini 6.451,61 EUR bruto 
na posameznega člana nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skup-

ščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpi-
sani v delniško knjigo pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi d.d., Ljub ljana, ko-
nec četrtega dne pred sejo skupščine (pre-
sečni dan). Pravico udeležbe in glasovanja 
na skupščini lahko uresničujejo delničarji, 
ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skup-
ščini najpozneje konec četrtega dne pred 
sejo skupščine. Prijava se pošlje po telefa-
ksu 059-077-087 ali s pošto na naslov: KZ-
-FIN d.d. – v likvidaciji, Ulica Jožeta Jame 
12, 1000 Ljub ljana. Prijave na skupščino 
ni mogoče podati z uporabo elektronskih 
sredstev.

Vsak delničar, ki ima pravico do ude-
ležbe na skupščini, lahko imenuje poobla-
ščenca, da se v njegovem imenu udeleži 
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno 
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga 
je potrebno predložiti družbi ob prijavi ude-
ležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. 
Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi 
po telefaksu 059-077-087. Delničarji lahko 
pooblastilo na enak način, kot so ga poda-
li, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. 
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali po-
oblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 
114.352 navadnih imenskih kosovnih del-
nic. Skladno z zakonom daje vsaka nava-
dna delnica njenemu imetniku en glas na 
skupščini.

Gradivo za skupščino vključno s predlogi 
sklepov s popolnimi besedili listin in predlo-
gov oziroma obrazložitvami, je na vpogled 
delničarjem družbe na sedežu družbe 
v Ljub ljani, Ulica Jožeta Jame 12, vsak de-
lovni dan od dneva objave sklica do dneva 
zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev toč-
ke dnevnega reda. Likvidacijski upravitelj 
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena 
ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega 
reda, glede katerih bodo delničarji zahteve 
poslali družbi najpozneje sedem dni po ob-
javi sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi 
po telefaksu 059-077-087. Delničarji lahko 
k vsaki točki dnevnega reda v pisni obli-
ki dajejo pisne predloge sklepov in volil-
ne predloge. Likvidacijski upravitelj bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavil 
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v sedmih dneh po objavi tega skli-
ca skupščine, ki bodo razumno utemeljeni 
in za katere bo delničar – predlagatelj pri 
tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu likvidacijskega upravitelja ali 
nadzornega sveta in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog. Predloga o volitvah delničarju 
skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno 
utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov 
in volilne predloge družbi sporočijo tudi po 
telefaksu 059-077-087.

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 ZGD-1. Družba ne omogoča ure-
sničevanja glasovalne pravice z elektron-
skimi sredstvi v skladu s četrtim odstav-
kom 297. člena tega ZGD-1 in prav tako 
ne omogoča postopka uresničevanja gla-
sovalne pravice po pošti v skladu z devetim 
odstavkom 308. člena ZGD-1.

Predlagatelja predlogov sklepov k vsem 
točkam sta likvidacijski upravitelj in nadzor-
ni svet.

Likvidacijski upravitelj  
Matej Golob
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SV 274/12 Ob-3946/12
Na podlagi notarskega zapisa notarke 

mag. Karin Schöffmann z Jesenice, opr. št. 
SV 274/12 z dne 22. 8. 2012, je bila za-
stavljena nepremičnina z ident. št. 2175- 
1014-5, stanovanje št. 5, na naslovu 
Cesta 1. maja 26B, 4270 Jesenice, last za-
stavitelja Antona Kobala, stanujočega Selo 
pri Žirovnici 16a, 4274 Žirovnica, na podlagi 
notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. 
št. SV 366/08 z dne 23. 5. 2008, v korist 
osebe z imenom: Factor banka d.d., matična 
številka: 5777011000, s sedežem v Ljub-
ljani, Tivolska cesta 48, v zavarovanje terja-
tev do najvišjega zneska 200.000,00 EUR 
s pripadki.

SV 281/07 Ob-3947/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Ko-
pra opr. št. SV 281/07 z dne 7. 3. 2007, je bil 
poslovni prostor, v 1. nadstropju objekta »A« 
Center za Gradom 5. faza v zazidavi Žuster-
na 3, Koper, št. 10, v velikosti 56 m2, stav-
ba stoječa na parc. št. 250, sedaj na parc. 
št. 249/33, k.o. Semedela, last družbe EGI-
DA LEDER posredništvo d.o.o. zastavljeno 
v zavarovanje terjatve upnice delniške druž-
be Nove Ljub ljanske banke d.d., Ljub ljana, 
m. št. 1890794, s sedežem v Ljub ljani, Trg 
Republike št. 2 v višini 95.000,00 EUR glav-
nice s pripadki, z obr. mero Euribor za 6-me-
sečne depozite v EUR, veljaven na prvi dan 
vsakega obračunskega obdobja za obresti, 
povečan za 1,3 % letno, z zapadlostjo za-
dnjega obroka 2. 2. 2017.

Zavarovanja terjatev



Stran 1952 / Št. 64 / 24. 8. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

II D 139/87 Os-2335/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je po 

vodji oddelka okrajni sodnici mag. Urški Kla-
kočar Zupančič v zapuščinski zadevi opr. št. 
II D 138/87 po pok. Jožetu Sketu, rojenem 
dne 9. 6. 1903, umrlem dne 18. 12. 1986, 
nazadnje stanujočem Klanec pri Gabrovki 
7, Gabrovka, Občina Litija, takrat državljanu 
SFRJ, dne 28. 12. 2011 sklenilo, da se dedinji 
neznanega bivališča Albini Schmidt, dekliški 
priimek Kraševec, v skladu s 5. točko drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, v zvezi s 163. členom Zakona o dedo-
vanju, postavi začasna zastopnica odvetnica 
Darja Erceg, Kolodvorska ulica 7, Ljub ljana. 
Začasna zastopnica ima v tem postopku vse 
pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in bo 
dediča v skladu s 83. členom Zakona o prav-
dnem postopku zastopala od dneva postavi-
tve in vse do takrat, dokler dedič, ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 6. 4. 2012

D 427/2010 Os-3137/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni 

sodnici Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski 
zadevi po dne 22. 8. 2010 umrlem Brešan 
Gvido, pok. Rudolfa, roj. 1. 4. 1925, Bilje 76a, 
Renče, državljan RS, izven naroka, dne 9. 3. 
2012 sklenilo:

Na podlagi četrte točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku se dediču Brešan Vladimirju, neznanega 
bivališča, postavi začasni zastopnik, odvetnik 
Gregor Veličkov iz Nove Gorice, Ul. Gradni-
kove brigade 4/a, ki bo zastopal dediča v za-
puščinski zadevi D 427/2010 vse dokler de-
dič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 4. 6. 2012

P 243/2011 Os-3300/12
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici 

Mojci Puc Štefanič v pravdni zadevi tožeče 

stranke Klavdije Vitez, Gračišče 3/c, Sloven-
sko Gračišče, zoper toženo stranko Petra 
Jančiča, Cesta XIV. Divizije 11, Štore, zača-
sno preb. Vlačičeva ulica 2, Koper, zaradi 
plačila dolga v višini 7.500,00 EUR.

Toženi stranki se kot začasni zastopnik 
postavi odvetnika Janeza Starmana iz Ko-
pra.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko v postopku vse do takrat, dokler 
tožena stranka oziroma njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu  
dne 30. 5. 2012

Oklici dedičem

D 210/2011 Os-3449/12
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščin-

ski postopek po dne 6. 2. 1925 umrlem 
Francu Hermanu, starem 79 let, rojenem 
v Trstu, Italija, nazadnje stanujočem na na-
slovu Stomaž 34.

Franc Herman je bil poročen z Marijo 
Herman, roj. Bratina, rojena 11. 10. 1840, 
ki je umrla 11. 7. 1914, v zakonu pa nista 
imela otrok.

Glede na doslej zbrane podatke zapustnik 
ni imel otrok, sodišče prav tako ne razpolaga 
s podatki o zapustnikovih starših oziroma 
starih starših. Ker ni podatkov o drugih so-
rodnikih zapustnika in dediči zapustnika niso 
znani, sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, da se v enem 
letu od objave tega oklica v Uradnem listu 
Republike Slovenije in sodni deski tega so-
dišča, priglasijo sodišču. Po poteku navede-
nega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini  
dne 29. 6. 2012

D 388/1988 Os-3392/12
Rudolf Krašovec, iz Ospa, roj. 17. 4. 

1896, je dne 19. 11. 1954 umrl in ni zapustil 
oporoke.

Do dediščine ima pravico zapustnikov 
vnuk Rudi Krašovec.

Ker sodišču ni znano njegovo prebivali-
šče, naj se priglasi sodišču v enem letu od 
objave tega oklica.

Dediču je postavljena za začasnega za-
stopnika odv. Peter Kos iz Kopra, Vojkovo 
nabrežje 23.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo 
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi 
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 27. 6. 2012

D 32/2010 Os-3595/12
Zapuščinska zadeva po pok. Kariž Iva-

nu Antonu, sin Ivana, nazadnje stanujo-
čem v Kopru, Cankarjeva ulica 13, umrlem 
19. 12. 1989.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave 
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim 
dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonella, Dekani 209/a, 6271 De-
kani, tel. 00386-51-345-030.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 11. 4. 2012

I D 2078/2011 Os-3550/12
V zapuščinskem postopku, ki se 

vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, 
po dne 17. 11. 2011 umrli Mariji Koren, 
hčeri Antona, roj. 30. 8. 1936, drž. RS, 
vdovi, upokojenki, nazadnje stan. Ruška 
cesta 81, Maribor, pridejo, zaradi odpovedi 
oporočnega dediča in dedičev II. dedne-
ga reda, v poštev kot dediči po zapustnici 
tudi: dediči III. dednega reda (zap. dedi in 
babice oziroma njihovi potomci), neznanih 
imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dedne-
ga reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica, skladno 
z 206. členom Zakona o dedovanju, in sicer 
pod opr. št. I D 2078/2011.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 10. 7. 2012

Objave sodišč
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Zavarovalne police preklicujejo

Bačovnik Jure, Prihova 27, Nazarje, za-
varovalno polico, št. 50500083862, izdala 
zavarovalnica Zavarovalnica KD Življenje 
d.d. gns-328457

Fras Peter, Gočova 16, Sv. trojica v Slov. 
goricah, zavarovalno polico, št. 1115107, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. gnl-328485

Jakopin Milena, Celovška ce-
sta 123, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
41601005097, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnd-328468

Kos Tone, Skalna ulica 38, Otočec, za-
varovalno polico, št. 50500119275, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt-328456

Logant Karmen, Bevkova ulica 9, Žalec, 
zavarovalno polico, št. 50500064262, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gni-328363

Mesaroš Maja, Benčičeva ulica 17, Ko-
per - Capodistria, zavarovalno polico, št. 
50500021040, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnz-328521

Mlaker Rok, Korte 45A, Izola - Isola, za-
varovalno polico, št. 50500053222, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz-328471

Puntigam Nada, Hajndl 6i, Velika Nede-
lja, zavarovalno polico, št. 50500119935, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. gnj-328412

Sitar Marko, Stoženska ulica 2, Ljubljana, 
zavarovalno polico, št. 50500017900, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnx-328423

Sitar Zdenka, Stoženska ulica 2, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 50500017899, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. gny-328422

Spričevala preklicujejo

Ambrož Miha, Slovenčeva ulica 133, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Šolskega centra 
Rudolfa Maistra, Kamnik, izdano leta 2011. 
gno-328511

Ambruš Dejan, Zbilje 7E, Medvode, ma-
turitetno spričevalo SŠ, Vegova ulica, Lju-
bljana, izdano leta 2005. gny-328522

Avbelj Zdenka, Zavrh pri Trojanah 6, Tro-
jane, maturitetno spričevalo Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 2008. gnq-328380

Bačič Denis, Cesta pod goro 8, Borovni-
ca, spričevali 1. in 2. letnika Srednje poklic-
ne in strokovne šole Bežigrad, Ljubljana, 
izdani leta 2007, 2008. gnj-328441

Bajič Blaž, Brilejeva ulica 2, Ljubljana, 
indeks, št. 18070006, izdala Filozofska fa-
kulteta, leto izdaje 2007. gnn-328466

Balon Franjo, Pišeška cesta 2, Bizeljsko, 
letno spričevalo 3. letnika Šolskega centra 
Novo mesto, izdano leta 2012. gnz-328496

Bičanin Aleksander, Cesta Ceneta Štu-
parja 114, Ljubljana-Črnuče, spričevalo o 
končani OŠ narodnega heroja Maksa Pečar-
ja v Ljubljani, izdano leta 2006. gnh-328368

Bobera Martin, Kosmačeva 20, Portorož 
- Portorose, letno spričevalo 4. letnika Gim-
nazije Piran, izdano leta 2009. gnp-328381

Bobera Martin, Kosmačeva 20, Portorož 
- Portorose, maturitetno spričevalo Gimna-
zije Piran, izdano leta 2009. gno-328382

Preklici

Bohinc Petra, Cesta na Belo 25/A, Kranj, 
letno spričevalo 1. letnika STOGŠ Kranj, 
izdano leta 1991. gne-328442

Bolčević Blaž, Mihovci 33a, Velika Nede-
lja, letno spričevalo 3. letnika Šolskega cen-
tra Ptuj, Poklicne in tehniške elektro šole, 
izdano leta 2001. gng-328419

Breznik Livia, Špindlarjeva ulica 30, Slo-
venska Bistrica, letno spričevalo 4. letnika 
Srednje šole Slovenska Bistrica, izdano leta 
2011. gns-328378

Breznik Livia, Špindlarjeva ulica 30, Slo-
venska Bistrica, maturitetno spričevalo Sre-
dnje šole Slovenska Bistrica, izdano leta 
2011. gnr-328379

Bucalo Majda, Zoletova ulica 9, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid, 
izdano leta 2010. gnu-328505

Bucalo Majda, Zoletova ulica 9, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Šent-
vid, izdano leta 2010. gnt-328506

Burnić Damjana, Jadranska 16a, An-
karan - Ankarano, letno spričevalo 4. le-
tnika Gimnazije Koper, izdano leta 2006. 
gnw-328424

Burnić Damjana, Jadranska 16a, Anka-
ran - Ankarano, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Koper, izdano leta 2006. gnv-328425

Cukor Ankica, Steletova 8, Ljubljana, 
spričevalo o poklicni maturi, izdal ZARIS, 
izdano leta 2008. gne-328429

Čeh Igor, Trg prekomorskih brigad 10, 
Ljubljana, spričevali 1. in 2. letnika Sre-
dnje šole za elektrotehniko in računalni-
štvo v Ljubljani, izdani leta 2004 in 2005. 
gno-328436

Čerin Primož, Ob potoku 28, Ljubljana, 
spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika SEŠ, Lju-
bljana, izdana leta 1981–1985. gns-328478

Dahlén Tadeja, Mostec 13, Dobova, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije Brežice, izdano 
leta 1998, izdano na ime Cetin. gnk-328536

Dahlén Tadeja, Mostec 13, Dobova, spri-
čevalo 2. letnika Gimnazije Brežice, izdano 
leta 1999, izdano na ime Cetin. gnj-328537

Delić Munisa, Ljubljanska cesta 90, 
Domžale, spričevalo 3. letnika ŠCRM Ka-
mnik. gnt-328427

Djurič Dragan, Ulica Polonce Čude 1, 
Ljubljana, diplomo Srednje elektrotehniške 
šole Ljubljana. gnk-328411

Donevski Dejan, Maistrova 4, Brežice, 
spričevalo poklicne mature in obvestilo o 
končani poklicni maturi Ekonomske in tr-
govske šole Brežice, izdano leta 2008. 
gnp-328406

Doplihar Vanesa, Laze 34, Šempeter pri 
Gorici, spričevalo 4. letnika Gimnazije Nova 
Gorica, izdano leta 2012. gno-328532

Erzin Blaž, Grošljeva ulica 1, Ljubljana, 
maturitetno spričevalo Evrošole v Ljubljani, 
izdano leta 2010. gnp-328531

Furman Jerica, Središka ulica 14, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Polja-
ne, Ljubljana, izdano leta 2010. gns-328507

Gartner Luka, Scopolijeva ulica 51, Lju-
bljana, indeks, št. 32010193, izdala Naro-
voslovnotehniška fakulteta v Ljubljani, leto 
izdaje 2010. gnr-328433

Gašparin Lea, Drobočnik 2, Most na 
Soči, spričevalo 1. letnika SGTŠ Izola. 
gnh-328514

Gašparin Lea, Drobočnik 2, Most na 
Soči, spričevalo 3. letnika SGTŠ Izola. 
gng-328515

Glavan Tadeja, Ulica Danile Kumarjeve 
4a, Ljubljana, diplomo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Ljubljana, št. 2304, izda-
na leta 1990. gnk-328369

Gorenc Teja, Seidlova cesta 32, Novo 
mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije 
Novo mesto, izdano leta 2005. gnj-328366

Gorenc Teja, Seidlova 32, Novo me-
sto, obvestilo o uspehu pri maturi Gim-
nazije Novo mesto, izdano leta 2005. 
gnm-328367

Goričanac Branka, Jakčeva ulica 25, 
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Kar-
la Destovnika Kajuha, izdano leta 2004. 
gnj-328437

Hodnik Brina, Kerševa ulica 7, Vojnik, in-
deks, izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta, 
Univerza v Mariboru. gni-328513

Hriberšek Jožefa, Runkova ulica 30, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdra-
vstvene šole Murska Sobota, izdano leta 
1983, izdano na ime Ščavničar Jožica. 
gnb-328520

Hriberšek Sandi, Gavce 14C, Šmartno 
ob Paki, spričevala 1., 2. in 3. letnika ter 
spričevalo o zaključnem izpitu Centra sre-
dnjih šol Velenje, izdano leta 1989/1990. 
gnn-328533

Hrovat Anita, Spodnja Draga 8, Ivančna 
Gorica, spričevali 3. in 4. letnika ter spriče-
valo o splošni maturi in obvestilo o uspehu 
pri splošni maturi Srednje šole Josipa Jurči-
ča Ivančna Gorica, izdani leta 2006, 2007. 
gne-328421

Imamović Erna, Kardeljev trg 3, Velenje, 
spričevalo o poklicni maturi Šolskega centra 
Velenje, izdano leta 2007. gnv-328475

Jakomin Tina, Cesta na Markovec 63, 
Koper - Capodistria, letno spričevalo 3. le-
tnika Splošne gimnazije Koper, izdano leta 
2008. gne-328492

Jakomin Tina, Cesta na Markovec 63, 
Koper - Capodistria, letno spričevalo 4. le-
tnika Splošne gimnazije Koper, izdano leta 
2009. gnd-328493

Jakomin Tina, Cesta na Markovec 63, 
Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo 
Splošne gimnazije Koper, izdano leta 2009. 
gnb-328495

Jenko Barbara, Kunaverjeva ulica 14, 
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje 
šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 
2010. gnd-328518

Jerič Pika, Frenkova pot 56, Ljublja-
na, spričevali 3. in 4. letnika Gimnazije 
Šiška v Ljubljani, izdani leta 2008, 2009. 
gno-328361

Jerič Pika, Frenkova pot 56, Ljubljana, 
maturitetno spričevalo Gimanzije Šiška v 
Ljubljani, izdano leta 2009. gnr-328362

Kajtezović Anel, Vrhovčeva cesta 15, 
Log pri Brezovici, maturitetno spričevalo 
Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdano 
leta 2003. gnb-328420

Kardoš Niko, Kranjčeva 10, Moravske 
Toplice, spričevalo 3. letnika SZŠ Rakičan, 
izdano leta 2012. gnw-328499

Keršič Branko, Kratka ulica 9, Moravske 
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
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dnje glasbene in baletne šole, Maribor, izda-
no leta 1995. gng-328415

Kmetec Monika, Polene 42, Slovenske 
Konjice, letno spričevalo 4. letnika Gimna-
zije Slovenske Konjice, izdano leta 2012. 
gng-328390

Kodela Urban, Triglavska 20, Idrija, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Jurija Vege Idri-
ja, izdano leta 2011. gne-328467

Kokalj Tjaša, Dolsko 82, Dol pri Ljubljani, 
spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno spri-
čevalo Ekonomske šole Ljubljana, izdana 
leta 2007 in 2008. gne-328517

Kokalj Tjaša, Dolsko 82, Dol pri Ljubljani, 
spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno spri-
čevalo Ekonomske šole Ljubljana, izdana 
leta 2006 in 2007. gnt-328527

Kolšek Katja, Cesta na Gaberno 4, La-
ško, spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje - 
center, izdano leta 2008. gnw-328524

Kolupčić Sanel, Župančičeva ulica 11, 
Domžale, spričevalo 1. letnika PTI in spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole Dom-
žale, izdano leta 2010. gnm-328438

Kontić Vesna, Cesta na Markovec 53, 
Koper - Capodistria, spričevalo o poklicni 
maturi Ljudske univerze Koper, izdano leta 
2011. gnt-328377

Kontić Vesna, Cesta na Markovec 53, 
Koper - Capodistria, obvestilo o uspehu pri 
maturi Ljudske univerze Koper, izdano leta 
2011. gnu-328376

Kos Miklič Lidija, Kočevarjeva 38, Novo 
mesto, spričevalo 2. letnika Srednje frizer-
ske šole, Ljubljana, št. 1352, izdano leta 
1996, izdano na ime Kos. gnm-328484

Kotar Celarc Staš, Jakopičeva ulica 3, 
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimanzije 
Bežigrad, izdano leta 2012. gnx-328398

Kovač Jan, Erjavčeva 6, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Moste v Ljublja-
ni, izdano leta 2012. gng-328365

Kovačič Tina, Beli Grič 10, Mokronog, 
letno spričevalo 1. letnika Grm Novo mesto 
- centra biotehnike in turizma, izdano leta 
2012. gnk-328486

Kristan Jure, Šmartno 208, Šmartno pri 
Slov. Gradcu, indeks, št. 090090144, izdala 
Fakulteta za pomorstvo in promet, leto izda-
je 2009. gnn-328508

Kusterle Nina, Srednja vas v Bohinju 87, 
Srednja vas v Bohinju, maturitetno spriče-
valo Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani, 
izdano leta 2009. gne-328392

Lampe Katarina, Tomažičeva 4, Ankaran 
- Ankarano, spričevalo 1. letnika Srednje 
ekonomsko-poslovne šole Koper, izdano 
leta 2009. gnw-328374

Lazar Sara, Cesta II. grupe odre-
dov 56, Ljubljana - Dobrunje, spričevali 1. 
in 2. letnika Srednje vzgojiteljske šole in 
gimnazije Ljubljana, izdani leta 2009, 2010. 
gnb-328503

Lazić Dolores, Petkovškova ulica 30, 
Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Ivana 
Cankarja, izdano leta 2005. gnv-328504

Ljatifi Pajtim, Savinjska cesta 18, Trbo-
vlje, spričevala 1., 2. in 3. letnika ter spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole 
Zagorje, izdana leta 2008, 2009, 2010. 
gnv-328400

Lovrič Lina, Tržaška cesta 55, Ljubljana, 
spričevali 1. in 2. letnika Gimnazije Poljane, 
izdani leta 2006, 2007. gnp-328410

Lukić Nino, Podjavorška 3, Celje, letno 
spričevalo 4. letnika ŠC Celje - Splošne in 
strokovne gimnazije Lava, izdano leta 2004. 
gnh-328443

Malavašič Tjaša, Rovte 51, Rovte, letno 
spričevalo 3. letnika Zavoda sv. Frančiška 
Saleškega Gimnazije Želimlje, izdano leta 
2011. gni-328488

Malavašič Urša, Rovte 51, Rovte, spri-
čevalo 4. letnika Zavoda sv. Frančiška Sale-
škega Gimnazije Želimlje, izdano leta 2011. 
gnh-328489

Masten Valentina, Steletova ulica 4, Lju-
bljana, spričevalo 2. letnika Srednje zdra-
vstvene šole, izdano leta 2012. gnq-328430

Mehle Nataša, Zavrti 20, Mengeš, matu-
ritetno spričevalo Srednje zdravstvene šole 
Ljubljana, izdano leta 2007. gnc-328498

Meke Leon, Ob sotočju 8, Ljubljana, spri-
čevali 8. in 9. razreda OŠ Božidarja Jakca, 
izdano leta 2009 in 2010. gnj-328512

Meža Peter, Šmartno 197, Šmartno pri 
Slov. Gradcu, maturitetno spričevalo Eko-
nomske šole Slovenj Gradec, izdano leta 
2007. gnd-328393

Mežan Nejc, Zabreznica 53D, Žirovnica, 
letno spričevalo 3. letnika EGSŠ Radovljica, 
izdano leta 2011. gnx-328373

Moršič Doris, Vrtna ulica 6, Murska So-
bota, obvestilo o uspehu na splošni maturi 
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2006. 
gnv-328500

Novosel Mateja, Cesta bratov Milav-
cev 45, Brežice, indeks, izdala Filozofska 
fakulteta, Univerza v Ljubljani, leto izdaje 
2010. gnt-328477

Osmanović Izet, Zvonarska ulica 9, Lju-
bljana, spričevalo o poklicni maturi Srednje 
grafične in medijske šole. gnq-328530

Papež Ajda, Ulica Veronike Deseniške 3, 
Kočevje, letno spričevalo 4. letnika Gimna-
zije Kočevje, izdano leta 2003. gnx-328473

Pavlin Špela, Staje 1a, Ig, spričevalo 4. 
letnika Gimnazija Antona Aškerca, izdano 
leta 2009. gns-328528

Petranović Zea, Polzela 164d, Polzela, 
spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje Center, 
izdano leta 2006. gnp-328431

Petrič Andrej, Planina 42, Planina, matu-
ritetno spričevalo Srednje veterinarske šole 
Ljubljana, za naziv veterinarski tehnik, izda-
no leta 2003. gny-328472

Pistotnik Andrej, Strunjan 106, Portorož 
- Portorose, letno spričevalo 4. letnika Sre-
dnje zdravstvene šole Izola, št. 19-0057/06, 
izdano leta 2006. gnc-328469

Pistotnik Andrej, Strunjan 106, Porto-
rož - Portorose, spričevalo o poklicni maturi 
Srednje zdravstvene šole Izola, izdano leta 
2006. gnb-328470

Polanc Neža, Tolminskih puntarjev 2A, 
Nova Gorica, letno spričevalo 3. letnika 
Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2009. 
gno-328482

Polanc Neža, Tolminskih puntarjev 2A, 
Nova Gorica, letno spričevalo 4. letnika 
Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2010. 
gnn-328483

Povšič Rok, Gubčeva cesta 9, Trebnje, 
indeks, št. 27111226, izdala Fakulteta za 
matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, 
leto izdaje 2011. gnu-328401

Praprotnik Marta, Dvorje 46, Cerklje 
na Gorenjskem, letno spričevalo 1. letnika 
Ekonomsko - storitvenega izobraževalnega 
centra Kranj, ESIC Kranj, izdano leta 2008. 
gnb-328449

Praprotnik Marta, Dvorje 46, Cerklje na 
Gorenjskem, spričevalo o poklicni maturi 
Ekonomsko - storitvenega izobraževalnega 
centra Kranj, ESIC Kranj, izdano leta 2011. 
gnc-328448

Radakovič Rok, Cesta 13. julija 58, Lju-
bljana-Dobrunje, spričevalo 4. letnika Gim-
nazije Moste, št. II-G-810, izdano leta 2008. 
gnv-328525

Rajković Kočevar Davorin, Chengdujska 
cesta 20, Ljubljana, spričevalo o zaključnem 
izpitu Srednje šole tehniških strok Šiška, 
izdano leta 1998. gnl-328364

Rošer Jernej, Škale 120A, Velenje, ma-
turitetno spričevalo I. gimnazije Celje, izda-
no leta 2005. gnc-328502

Rošer Jernej, Škale 120A, Velenje, po-
trdilo o opravljeni maturi, ki ga je izdala 
I. gimnazija v Celju, leta 2005. gnu-328501

Salihović Haris, Kardeljev trg 3, Vele-
nje, spričevalo 3. letnika Šolskega centra 
Velenje - rudarske šole, izdano leta 2012. 
gny-328497

Schronberg Danica, Loška c. 63, Žiri, 
spričevalo 4. letnika Gimnazije Škofja Loka, 
izdano leta 1993, izdano na ime Pertovt. 
gnf-328416

Schronberg Danica, Loška c. 63, Žiri, 
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije 
Škofja Loka, izdano leta 1993, izdano na 
ime Pertovt. gne-328417

Simonič Mojca, Mirna vas 3, Trebelno, 
letno spričevalo 3. letnika ŠC Novo mesto, 
izdano leta 2012. gnf-328391

Slivnik Lori, Dergomaška ulica 41, 
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazi-
je Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 2009. 
gnz-328371

Staniša Gašper, Ob težki vodi 80, Novo 
mesto, maturitetno spričevalo Kmetijske 
šole Grm Novo mesto, Biotehnične gimna-
zije, izdano leta 2006. gnx-328523

Stojaković Kristjan, Krožna ulica 4, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 3. letnika Sre-
dnje zdravstvene šole Izola, izdano leta 
2008. gnt-328402

Stojko Mateja, Šafarsko 15b, Razkrižje, 
letno spričevalo 4. letnika Srednje šole za 
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano 
leta 2000. gnh-328464

Stramič Darja, Hrastje Mota 7C, Raden-
ci, spričevalo - zaključno 4. letnika Srednje 
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 
2002, izdano na ime Bokan. gnb-328395

Stramič Darja, Hrastje Mota 7c, Radenci, 
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole 
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2002, 
izdano na ime Bokan. gnf-328516

Šimec Mira, Geršiči 3A, Gradac, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne šole Beti 
Metlika, izdano leta 1979, izdano na ime 
Muc. gnl-328535

Špacapan Milojka, Ozeljan 115, Šem-
pas, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje 
zdravstvene šole Nova Gorica. gnm-328534

Špec Marko, Dvor 58, Dvor, preklic voz-
nikove kartice, št. 10705000075900, obja-
vljenega v Ur. l. RS, št. 61/12, pod oznako 
GNB-328170. gnr-328479

Štiglic Mateja, Radmirje 10, Ljubno ob 
Savinji, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje zdravstvene šole Celje, št. 20-2001/12, 
izdano leta 2002. gnw-328474

Šumak David, Pot Draga Jakopiča 
36a, Ljubljana-Črnuče, spričevalo 2. letni-
ka Srednje gradbene, geodetske in eko-
nomske šole Ljubljana, izdano leta 2006. 
gnn-328462

Talajić Katja, Prešernova 9A, Velenje, 
spričevalo 3. letnika ŠC Velenje, št. II/615, 
izdano leta 2006. gni-328388

Talajić Katja, Prešernova 9A, Velenje, 
spričevalo 4. letnika ŠC Velenje, št. II/615, 
izdano leta 2007. gnh-328389
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Tanšek Nika, Ulica Dušana Kvedra 32, 
Šentjur, spričevalo 1. letnika SŠGT Celje. 
gng-328444

Tanšek Nika, Ulica Dušana Kvedra 32, 
Šentjur, maturitetno spričevalo SŠGT Celje. 
gnf-328445

Tratnik Ana, Spodnja Besnica, Tra-
ta 14, Zgornja Besnica, spričevalo 4. letnika 
SGGEŠ, izdano leta 2010. gnv-328375

Trtnik Žan, Senožeti 1a, Dol pri Ljubljani, 
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Lju-
bljana, Srednje strojne in kemijske šole, iz-
dano leta 2011. gnp-328510

Trušnovec Blaž, Pregljev trg 2, Tolmin, 
spričevalo 4. letnika Srednje šole za obliko-
vanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 
2011. gnp-328439

Uršič Jaka, Peščena pot 2, Ljubljana, 
spričevalo 1. letnika Srednje medijske in 
grafične šole, Ljubljana, izdano leta 2009. 
gni-328463

Vuković Neda, Šišenska cesta 35, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole Ljubljana, izdano leta 2011. 
gnk-328440

Žigante Nika, Bohoričeva 11, Krško, le-
tno spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice, 
izdano leta 2012. gnz-328446

Žnidarič Barbara, Ekortova ulica 28a, 
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 9. 
razreda Osnovne šole Draga Kobala, izdano 
leta 2006. gny-328447

Drugo preklicujejo

Avtoprevozništvo Kobal Dušan s.p., 
Trtnikova 11, Ljubljana-Polje, vozniko-
vo kartico za Stanislava Petrović, št. 
1070500030668000, izdajatelj Cetis d.d. 
gnj-328487

Barbara Prah s.p., Gornja Prekopa 
23A, Kostanjevica na Krki, potrdilo za vo-
znika Pljuco Vlajko, št. 006878/AČ29-2-
3004/2012, za prevoz blaga po cesti za na-
jem ali plačilo v okviru licence Skupnosti. 
gnu-328459

Bunič Gašper, Rimska ulica 18, Velike 
Lašče, študentsko izkaznico, št. 64020472, 
izdala Fakulteta za elektrotehniko Univerze 
v Ljubljani. gnb-328370

Cotman Igor, Kršič 3, Stahovica, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500013549000, 
izdajatelj Cetis d.d. gno-328407

Cvek Janez, Praprošče 11, Litija, pomor-
sko knjižico, št. 000273. gnq-328413

Filipič Marko s.p. - transport, Prešerno-
va ulica 25, Ljutomer, potrdili za voznika 
Ademira Hadžipašić, št. 006749/DD39-2-
2098/2011, in Slavka Božič, št. 006749/
DD39-3-4610/2011, izdajateljica Obrtno 
podjetniška zbornica Slovenije. gnl-328385

Filipič Marko s.p. - transport, Prešer-
nova ulica 25, Ljutomer, potrdili za voz-
nika Nedeljka Mijailović, št. 006749/
AD39-3-1209/2011, in Saša Šarenac, št. 
006749/AD39-2-4225/2010, izdajateljica 
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. 
gnk-328386

Gorišek Maruša, Zabretova 10d, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 21110295, iz-
dala Univerza v Ljubljani. gnq-328455

Ipavec Manica, Ulica Milojke Štru-
kelj 3, Solkan, študentsko izkaznico, št. 
37110011, izdala Veterinarska fakulteta. 
gnu-328426

Jager Staša, Dobje 23A, Dobje pri Plani-
ni, študentsko izkaznico, št. 21070124, izda-
la Fakulteta za družbene vede. gng-328394

Kamnik Doroteja, Bukovska vas 49a, 
Šentjanž pri Dravogradu, študentsko izka-
znico, št. 19521751, izdala Univerza v Lju-
bljani, Ekonomska fakulteta. gns-328453

Keravica Klemen, Gregorčičeva uli-
ca 2, Domžale, študentsko izkaznico, št. 
19457911, izdala Ekonomska fakulteta Uni-
verze v Ljubljani. gnu-328405

Kermavner Primož, Savlje 41, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 19422728, izdala 
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnl-328435

Kmetec Maja, Škoflekova ulica 14, Voj-
nik, študentsko izkaznico, št. 18071408, 
izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana. 
gnr-328529

Kocuvan Maja, Rjavci 8, Vitomarci, štu-
dentsko izkaznico, št. 81667316, izdala 
Ekonomsko - poslovna fakulteta Maribor. 
gnu-328451

Komel Anton, Šempas 75/h, Šempas, 
študentsko izkaznico, št. 18090479, izdala 
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
gnh-328418

Kosec Katarina, Zavrh 19, Ljublja-
na Šmartno, študentsko izkaznico, št. 
21090289, izdala Fakulteta za družbene 
vede. gnc-328519

Kozina Jan, Bernekerjeva ulica 35, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 23110685, 
izdala Fakulteta za strojništvo. gng-328465

Križman Gregor, Podtabor 24, Struge, 
študentsko izkaznico, št. 71100260, izdala 
Biotehniška fakulteta. gns-328428

Krvina Petra, Stara Vrhnika 69, Vrhnika, 
študentsko izkaznico, št. 04040605, izdala 
Fakulteta za upravo v Ljubljani. gnm-328434

Kušar Marjan, Pot čez gmajno 46, 
Ljubljana, licenco za tovorno vozilo, št. 
006597/005, za vozilo mercedes benz atego 
1223L, z reg. ozn. LJ 47-9RV. gnm-328396

Kušar Marjan, Pot čez gmajno 46, 
Ljubljana, licenca za tovorno vozilo, št. 
006597/006, za vozilo iveco eurocargo ML 
130E 28/P, z reg. ozn. LJ 72-2FV, izdala 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, leta 
2006. gnh-328397

Lajovic Miroslav, Ulica Sallaumi-
nes 10, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 
63010235, izdala Fakulteta za računalništvo 
in informatiko. gny-328372

Laknar Mateja, Velike Vodenice 10, Ko-
stanjevica na Krki, študentsko izkaznico, št. 
01/5805100, izdala Fakulteta za družbene 
vede. gnp-328481

Lazar Aljaž, Kal 24, Zagorje ob Savi, 
študentsko izkaznico, št. 41070079, izdala 
Medicinska fakulteta. gno-328432

Malnar Vinko, Pod vrhom 4, Semič, štu-
dentsko izkaznico, št. 23010437, izdala Uni-
verza v Ljubljani. gnr-328454

Markovič Drago, Ljutomerska cesta 21, 
Radenci, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500034069000, izdajatelj Cetis d.d. 
gnn-328383

Milovanović Neno, Doliška cesta 24A, Vi-
tanje, voznikovo kartico, veljavno od 23. 11. 
2011 do 24. 10. 2012, izdajatelj Cetis d.d., 

številka 1070500032474000, izdana leta 
2011. gnm-328409

Mirko Jerala s.p., Mlaka 1C, Begunje 
na Gorenjskem, licenco, št. 006636/002, za 
vozilo iveco eurostar 440 E, reg. št. KR 
R8 896, izdala Obrtna zbornica Slovenije. 
gnt-328460

Mohar Andrej, Brdnikova 23, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 63020333, izda-
la Fakulteta za računalništvo in informatiko 
Univerze v Ljubljani. gnl-328360

Nedeljković Aleksandar, Ptujska 23, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 19483026, 
izdala Ekonomska fakulteta. gnn-328408

Novak Jure, Ponirkova ulica 16, Ig, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane, 
Ljubljana, izdana leta 2011. gnq-328509

Oven Božidar, Vrhovo pri Šentlovren-
cu 17, Velika Loka, izvod licence Skupnosti, 
št.: 008053/009, za vozilo VOLVO FH 12 
6x2 R. gnk-328490

Oven Božidar, Vrhovo pri Šentlovren-
cu 17, Velika Loka, potrdilo za voznika Dra-
gana Vučićevića, št. potrdila 008053/BGD-
2-1308/2011, z veljavnostjo do 4. 3. 2012. 
gnj-328491

Oven Božidar, Vrhovo pri Šentlovren-
cu 17, Velika Loka, potrdilo za voznika Dra-
gana Vučićevića, št. potrdila 008053/MJ67-
2-2228/2010, z veljavnostjo do 4. 3. 2011. 
gng-328494

Pečar transport d.o.o., Višnja vas 2, Voj-
nik, licenco, št. GE005549/04944/006, za 
tovorno vozilo MB actros, registrska številka 
CE NZ-332. gnj-328387

Perger Tjaša, Okroglarjeva ulica 7A, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 41110260, 
izdala Medicinska fakulteta. gnh-328414

Petek Anja, Došce 9, Logatec, študent-
sko izkaznico, št. 25070001, izdala Uni-
verza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo. 
gnt-328452

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne obli-
ke, z vsebino: PETROL 143/a Petrol d.d., 
Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 
50. gnr-328458

Podergajs Milko, Grobeljska ce-
sta 4, Mengeš, voznikovo kartico, št. 
1070500015045000, izdajatelj Cetis d.d. 
gnw-328399

SBM Vinica d.o.o., Hrast pri Vinici 50, 
Vinica, licenco, za vozilo renault magnum, 
registrska številka NM 80-10T. gnm-328384

Špec Marko, Dvor 58, Dvor, voznikovo 
kartico, številka 1070500007590001, izda-
jatelj Cetis d.d. gnq-328480

T.L.Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna 
Gorica, dovolilnice, oznaka države 191, dr-
žava 11, št. 0003897, izdala Gospodarska 
zbornica Slovenije. gnk-328461

Verša Alenka, Repen 176, Trst, Italija, 
študentsko izkaznico, izdala Fakulteta za 
matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. 
gns-328403

Viler Patrik, Bržani 10, Pobegi, študent-
sko izkaznico, št. 09090076, izdala Fakul-
teta za pomorstvo in promet. gnv-328450

Žagar Damir, Hrastje pri Mirni Peči 62, Mir-
na Peč, študentsko izkaznico, št. 18101505, 
izdala Filozofska fakulteta. gnu-328526

Žertuš Slavica, Bizeljska vas 10, Bizelj-
sko, študentsko izkaznico, št. 50040048, iz-
dala Univerza v Ljubljani. gnu-328476
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