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Javni razpisi

 Ob-4071/12
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 
37/12), Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni 
list RS, št. 96/10, 4/11, 45/11, 22/12 – ZU-
KN-C in 37/12), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – Uradno preči-
ščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Zako-
na o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZI-
PRS1011, v nadaljevanju: PPIPRS), Uredbe 
o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni 
list RS, št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09), 
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sred-
stev evropske kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 
IN 79/10), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezij-
skem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1260/1999 (Uradni list, št. 210 z dne 31. 7. 
2006, str. 25, z vsemi spremembami, v na-
daljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Ul. 
l., št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1, z vse-
mi spremembami, v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1080/2006/ES), Uredbe Komisije 
(ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega par-
lamenta in Sveta o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj (Ul. l., št. 371 z dne 27. 12. 
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v na-
daljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), 
Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 
in Strategije razvoja slovenskega turizma 
2012–2016, Republika Slovenija, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotniko-
va 5, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj – ESRR 

za izvedbo aktivnosti 
 regionalnih destinacijskih organizacij

Javni razpis se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa krepitve regionalnih ra-

zvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete Povezovanje naravnih in 
kulturnih potencialov, prednostne usmeritve 
Dvig konkurenčnosti turističnega gospodar-
stva.

1. Posredniško telo: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, Kotnikova 5, Ljub ljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo).

2. Namen razpisa
Namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe 

aktivnosti regionalnih destinacijskih organi-
zacij, ki se nanašajo na izvajanje operativ-
nih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih 
funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma 
v turističnih destinacijah. Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo želi s tem 
javnim razpisom zagotoviti ključne pogoje 
za pospešen razvoj turizma v turističnih de-
stinacijah in okrepiti povezovanje in sodelo-
vanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju 
in trženju slovenskega turizma.

3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje aktivnosti, opredeljenih v osnutku mo-
dela vzpostavitve in delovanja regionalnih 
destinacijskih organizacij, ki delujejo na ob-
močju razvojne regije in izvajajo operativno, 
razvojno, distribucijsko in promocijsko funk-
cijo na področju turizma v regiji.

Predmet sofinanciranja bo izvajanje na-
slednjih aktivnosti po funkcijah regionalnih 
destinacijskih organizacij, ki so podrobneje 
opredeljene v razpisni dokumentaciji:

1. Promocijska funkcija:
– Promocija in nastopanje na tujem in 

domačem trgu.
2. Distribucijska funkcija:
– Vključitev v obstoječe in razvijajoče 

se distribucijske poti informacijske tehno-
logije.

3. Razvojna funkcija:
– Priprava strategije razvoja turistične 

destinacije,
– Oblikovanje trženjske znamke 

(znamk) turistične destinacije.
4. Operativna funkcija:
– Oblikovanje integralnih in tematskih 

turističnih pro izvodov na ravni turistične de-
stinacije.

Prijavitelj mora predložiti osnutek modela 
vzpostavitve in delovanja regionalne desti-
nacijske organizacije, v katerem bodo zaje-
te aktivnosti s področja vseh funkcij regio-
nalne destinacijske organizacije. Prijavitelj 
mora predložiti tudi izjavo odgovorne osebe 
pristojnega organa organizacije o potrditvi 
modela vzpostavitve in delovanja regionalne 
destinacijske organizacije.

4 Pogoji za kandidiranje
4.1 Splošni pogoji vezani na prejemnike 

sredstev
Na razpis za ta namen se lahko prijavi 

ena regionalna destinacijska organizacija 
iz ene razvojne regije, ki ima obliko zavo-
da, javnega zavoda, javnega gospodarske-
ga zavoda, neprofitne regionalne razvojne 
agencije ali druge neprofitne organizacije, ki 
deluje na področju turizma. Prijavitelji mora-
jo pridobiti soglasje sveta regije ali soglasje 
vseh občin za izvajanje nalog regionalne 
destinacijske organizacije na področju ra-
zvojne regije vsaj za obdobje treh let od 
dneva oddaje vloge na razpis.

Na razpis se ne morejo prijaviti regio-
nalne destinacijske organizacije iz razvojnih 
regij, katerim je že bilo odobreno sofinanci-
ranje v okviru Javnega razpisa za pridobitev 
sredstev evropskega sklada za regionalni 
razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regi-
onalnih destinacijskih organizacij, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 42/10, dne 
28. 5. 2010.

Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče 
pogoje:

– opravlja dejavnost v Republiki Slove-
niji,

– ni v stečajnem postopku, postopku pri-
silne poravnave ali likvidaciji,

– ni dolgoročno plačilno nesposoben po 
tretjem odstavku 14. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolven-
tnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list 
RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 
– ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – 
ZPUOOD in 23/12) (ta pogoj velja le za go-
spodarske družbe in samostojne podjetnike 
posameznike),

– ni v težavah in ne prejema, pa tudi ni 
v postopku pridobivanja, finančne pomoči 
države po programu za reševanje in pre-
strukturiranje podjetij v težavah. Mala in sre-
dnje velika podjetja, ki delujejo manj kakor 
tri leta od registracije, se ne obravnavajo 
kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo 
merila za stečajni postopek po predpisih, ki 
urejajo finančno poslovanje podjetij,

– nima neporavnanih obveznosti do Re-
publike Slovenije.

4.2. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni 
za kandidiranje

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi nasle-
dnje pogoje za kandidiranje:

1. skladnost prijave s predmetom in 
namenom razpisa ter pripravljenost vloge 
v skladu z razpisno dokumentacijo;

2. prijavitelj mora predložiti sporazume 
o sodelovanju z gospodarskimi družbami in 
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podjetniki posamezniki, ki opravljajo turistič-
no dejavnost, ki skupaj predstavljajo vsaj dve 
tretjini razpoložljivih turističnih nastanitvenih 
zmogljivosti na področju delovanja regional-
ne destinacijske organizacije (vir: Statistični 
urad RS, najnovejši končni razpoložljivi po-
datki), ob upoštevanju, da sme posamezna 
gospodarska družba in podjetnik posame-
znik izraziti podporo zgolj enemu prijavite-
lju. Prijavitelj lahko priloži tudi sporazume 
s kolektivnimi predstavniki turističnega go-
spodarstva, ki imajo preverljivo članstvo in 
v katerem ti predstavniki izkazujejo podporo 
prijavitelju za opravljanje funkcij regionalne 
destinacijske organizacije. Kolektivni pred-
stavniki s preverljivim članstvom so lahko 
območne obrtno-podjetniške zbornice, ob-
močne zbornice GZS, samostojne regional-
ne zbornice GZS ipd. Na tem sporazumu 
morajo biti predstavniki turističnega gospo-
darstva (podjetij) navedeni posamično. Koli-
kor predstavniki turističnega gospodarstva na 
takšnem sporazumu ne predstavljajo dveh 
tretjin razpoložljivih nastanitvenih kapacitet 
v regiji, prijavitelj za razliko priloži dodatne 
sporazume oziroma sporazum;

3. prijavitelj mora predložiti sporazume 
o sodelovanju s področno turistično zvezo 
(kjer le-te obstajajo) oziroma dvema tretjina-
ma turističnih društev na področju delovanja 
regionalne destinacijske organizacije, ki so 
bila ustanovljena najkasneje 1 leto pred pri-
javiteljevo prijavo na razpis;

4. prijavitelj mora imeti pisno izraženo 
podporo sveta regije ali pisno izraženo pod-
poro vseh občin na področju delovanja re-
gionalne destinacijske organizacije za izva-
janje funkcij regionalne destinacijske orga-
nizacije za obdobje vsaj treh let od dneva 
prijave na razpis;

5. prijavitelj mora podati izjavo, da na 
ta razpis z upravičenimi stroški prijavljene 
aktivnosti niso in ne bodo prijavljene na ka-
terega izmed drugih razpisov za isti namen;

6. prijavitelji, ki so neprofitne regionalne 
razvojne agencije ali druge neprofitne or-
ganizacije, ki delujejo na področju turizma, 
morajo priložiti fotokopijo statuta organizaci-
je oziroma pogodbe o ustanovitvi, s katero 
dokazujejo, da celoten dobiček reinvestirajo 
nazaj v organizacijo;

7. ponudnik mora priložiti izjavo, da se 
zavezuje, da bo aktivnosti izvajal v skladu 
s smernicami trajnostnega oziroma zelene-
ga turizma (http://www.slovenia.info/si/Zele-
ni-turizem.htm?ps_eko_turizem=0&lng=1);

8. prijavitelj se mora zavezati, da se bo 
v primeru uspešnega kandidiranja najmanj 
vodja regionalne destinacijske organizacije 
udeležil obveznega usposabljanja s podro-
čja destinacijskega managementa, ki ga bo 
organiziralo ministrstvo;

9. prijavitelj mora podati izjavo, v kateri 
se zaveže, da bo uporabljal aktualno trženj-
sko znamko Slovenije na vseh tržno-komu-
nikacijskih orodjih, kjer je to mogoče.

Strokovna komisija bo prijavitelje, ki 
bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da 
vloge dopolnijo v roku 8 delovnih dni od 
prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne 
bodo dopolnjene v določenem roku, bodo 
zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale 
pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo 
skladne z namenom in predmetom razpisa, 
bodo zavrnjene.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo 
ob vložitvi vloge na razpis ter pred izdajo 
sklepa in podpisom pogodbe o sofinanci-
ranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz 

ugotovi, da določeni pogoji niso izpolnjeni, 
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. 
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovi-
tvi morebitnih manjkajočih dokumentov in 
obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje 
pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na 
razpis. Podatki v osnutku modela vzposta-
vitve in delovanja regionalne destinacijske 
organizacije niso predmet dopolnitve vloge.

4.3 Prijave regionalnih destinacijskih or-
ganizacij v okviru razvojnih regij

Na razpis se lahko prijavi ena regionalna 
destinacijska organizacija iz ene razvojne 
regije.

Na razpis se ne morejo prijaviti regio-
nalne destinacijske organizacije iz razvojnih 
regij, katerim je že bilo odobreno sofinanci-
ranje v okviru Javnega razpisa za pridobitev 
sredstev evropskega sklada za regionalni 
razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regi-
onalnih destinacijskih organizacij, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 42/10, dne 
28. 5. 2010.

Kolikor bo na razpis prijavljenih več re-
gionalnih destinacijskih organizacij iz iste 
razvojne regije, za katere se bo izkazalo, da 
imajo podporo sveta regije ali vseh občin na 
področju delovanja, bodo vse take prijave 
izločene kot neustrezne in zavržene.

Kolikor bo v času izvajanja aktivnosti 
v okviru javnega razpisa, prišlo do spre-
memb, ki bi zagotovile sistemski vir financi-
ranja regionalnih destinacijskih organizacij 
(npr. nova pokrajinska zakonodaja), se lah-
ko več regionalnih destinacijske organizacij 
združi v eno regionalno destinacijsko orga-
nizacijo. Le-ta bo lahko (po predhodni obve-
stitvi in odobritvi s strani ministrstva) izvajala 
aktivnosti regionalnih destinacijskih organi-
zacij, katerim je bilo odobreno sofinancira-
nje v okviru tega razpisa, in tudi črpala njim 
odobrena sredstva.

Prijavitelj mora zagotoviti ločeno vode-
nje računovodskih evidenc za aktivnosti, ki 
bodo predmet sofinanciranja po tem razpi-
su. Sofinancirane aktivnosti, ki jih bo opra-
vljala regionalna destinacijska organizacija 
morajo biti striktno ločene od morebitnih 
tržnih dejavnosti, ki jih prijavitelj morebiti 
opravlja.

5. Upravičeni stroški
Sofinancirani bodo projekti, ki so skladni 

s predmetom razpisa. Predmet sofinanci-
ranja so upravičeni stroški, ki so skladni 
z Navodili organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2007–2013. 
Kot upravičeni se štejejo naslednji stroški (v 
neto znesku brez DDV):

5.1. Promocijska funkcija:
5.1.1 stroški oblikovanja in izdelave pro-

mocijskega materiala,
5.1.2 stroški sodelovanja na turističnih 

sejmih in predstavitvah doma in v tujini (stro-
ški najetja, postavitve in delovanja stojnic ter 
potni stroški),

5.1.3 stroški zakupa medijskega in ogla-
ševalskega prostora v tujih in domačih me-
dijih,

5.1.4 organizacija medijskih dogodkov 
doma in v tujini,

5.1.5 organizacija promocijskih dogod-
kov v tujini.

5.2. Distribucijska funkcija:
5.2.1 stroški vključitve v obstoječe in raz-

vijajoče se distribucijske poti informacijske 
tehnologije,

5.2.2 stroški vzpostavitve spletne strani 
destinacije,

5.2.3 stroški, povezani z višjo uvršče-
nostjo spletne strani turistične destinacije 
na domačih in tujih iskalnikih (npr. google, 
yahoo, MSN, najdi.si itd.),

5.3. Razvojna funkcija:
5.3.1 izdelava strategije razvoja turistič-

ne destinacije s predvidenimi letnimi plani,
5.3.2 stroški izdelave priročnika trženj-

skih znamk turistične destinacije in integral-
nih turističnih pro izvodov.

5.4. Operativna funkcija:
5.4.1 stroški oblikovanja novih integral-

nih turističnih pro izvodov in novih tematskih 
turističnih pro izvodov.

Podrobnejša opredelitev upravičenih 
stroškov je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

Upravičeni stroški so lahko zgolj stroški 
za aktivnosti, opredeljene v osnutku modela 
vzpostavitve in delovanja regionalne desti-
nacijske organizacije, ki že niso bile predmet 
kakšnega drugega sofinanciranja.

Davek na dodano vrednost ni upravičen 
strošek.

Za upravičene stroške, ki bodo sofi-
nancirani, se šteje tiste, ki bodo nastali na 
osnovi prvega izdanega naročila za izved-
bo aktivnosti po prejemu sklepa o odobritvi 
sofinanciranja projekta s strani ministrstva. 
Upravičene bodo aktivnosti naročene v ob-
dobju od dneva izdaje sklepa o odobritvi 
sofinanciranja do datuma oddaje zadnjega 
zahtevka za izplačilo.

Če je prejemnik prejel plačilo sredstev, 
pa se pozneje pri nadzoru nad porabo pro-
računskih sredstev dodeljenih za projekt iz-
kaže, da je prejel plačilo neupravičeno ali je 
bilo ugotovljeno dvojno sofinanciranje pro-
jekta, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe 
ter zahteva vrnitev realne vrednosti dodelje-
nih nepovratnih sredstev skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do 
dneva vračila.

6. Višina sofinanciranja
Najvišja višina sofinanciranja upraviče-

nih stroškov je 400.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja upravičenih stro-

škov ne sme obsegati manj kot polovico 
najvišje dovoljene višine sofinanciranja na 
posamezno regionalno destinacijsko orga-
nizacijo in ne več kot:

– 50 % upravičenih stroškov za stroške 
sodelovanja na turističnih sejmih in pred-
stavitvah v tujini, vključno s potnimi stroški,

– 50 % upravičenih stroškov za stroške 
organizacije medijskih dogodkov doma in 
v tujini,

– 60 % upravičenih stroškov za vse osta-
le stroške, navedene v poglavju o upraviče-
nih stroških.

Upravičeni stroški, opredeljeni v točkah 
5.3. in 5.4. v točki 5. smejo doseči največ 
20 % vrednosti vseh upravičenih stroškov 
prijavitelja.

Sredstva za sofinanciranje bodo preje-
mnikom nakazana na osnovi izstavljenih 
zahtevkov za izplačilo, v skladu z dinamiko, 
opredeljeno v pogodbi, in sicer po realiza-
ciji posameznih aktivnosti iz predloženega 
osnutka modela vzpostavitve in delovanja 
regionalne destinacijske organizacije.

7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpo-
lago prejemnikom

Okvirna višina nepovratnih sredstev po 
tem razpisu znaša: 400.000 EUR.

– 340.000 EUR – namenska sredstva 
EU – ESRR

– 60.000 EUR – slovenska udeležba
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Sredstva bremenijo proračunski po-
stavki:

683710 Razvoj turističnih  
destinacij-07-13-EU

695910 Razvoj turističnih  
destinacij-07-13-slovenska  
udeležba

Delež prispevka EU v celotnih javnih iz-
datkih znaša 85 %.

Sredstva so zagotovljena na navedenih 
proračunskih postavkah. Koriščenje sred-
stev bo mogoče v letih 2012, 2013, 2014 
in 2015. Koriščenje sredstev bo možno do 
porabe oziroma do 30. 6. 2015.

Javni razpis za izbor operacij delno fi-
nancira Evropska unija, in sicer iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj. Javni razpis 
za izbor operacij se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa krepitve regionalnih ra-
zvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete Povezovanje naravnih in 
kulturnih potencialov; prednostne usmeritve 
Dvig konkurenčnosti turističnega gospodar-
stva.

8. Obdobje za porabo sredstev
Upravičeni stroški lahko nastanejo po 

prejemu sklepa o sofinanciranju. Vse prija-
vljene aktivnosti iz osnutka modela morajo 
biti v celoti zaključene in plačane v roku, 
ki bo dopuščal izdajo zahtevka za izplačilo 
najkasneje 30. 6. 2015. Sredstva bodo po-
sameznemu prejemniku izplačana po ter-
minskem planu določenem v pogodbi o so-
financiranju.

Sredstva za sofinanciranje bodo preje-
mnikom nakazana na osnovi izstavljenih 
zahtevkov za izplačilo (največ dveh na leto) 
in sicer v skladu z dinamiko, določeno v po-
godbi o sofinanciranju, po realizaciji aktivno-
sti iz osnutka modela vzpostavitve in delo-
vanja regionalne destinacijske organizacije.

Zahtevek za izplačilo mora biti v dolo-
čenem letu predložen najkasneje do 15.10. 
istega leta oziroma v letu 2015 najkasneje 
do 30. 6. 2015. Zahtevki izdani po 15.10. za-
padejo v plačilo v naslednjem proračunskem 
letu, kolikor so sredstva planirana oziroma 
so na razpolago.

Prenosljivost sredstev med leti je možna 
iz utemeljenih razlogov, kolikor se ministr-
stvo s tem strinja in ima za to v predvidenem 
spremenjenem terminu na razpolago sred-
stva in to ne vpliva na uspešnost črpanja 
EU sredstev.

9. Merila za dodelitev sredstev za sofi-
nanciranje:

Merilo Št. točk 

Največje št. točk 
pri posameznem 

sklopu  
in podsklopu

1. KVALITETA PROJEKTA  42

Partnerji projekta 14

a) Število partnerjev turističnega gospodarstva pri projektu (obrazec št. 4., točka 2.a))  7

b) Število partnerjev turističnih društev pri projektu (Obrazec št. 4., točka 2.b))  4

c) Trajanje partnerstva (obrazec št. 4., točka 2.)  3

Vodenje in organizacija projekta  12

a) Organiziranost RDO-ja  5

b) Vodstvene izkušnje  4

c) Vizija, cilji, rezultati projektov ter način merjenja rezultatov izvedenih aktivnosti  
(obrazec št. 6)  3
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Merilo Št. točk 

Največje št. točk 
pri posameznem 

sklopu  
in podsklopu

Usmerjenost k ekološkemu managementu turistične destinacije 10

a) Pridobitev ekoloških znakov  5

b) Vpliv na trajnostni razvoj turizma  5

Trženjska naravnanost 6

a) Osnutek modela trženja  6

2. URESNIČEVANJE NACIONALNIH CILJEV  7

a) Skladnost s cilji OP RR in Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–2016  2

b) Integralni turistični produkti povezovanja naravnih in kulturnih potencialov  5

3. REALNOST IZVEDBE PROJEKTA  6

a) Realni in jasno izraženi pričakovani rezultati projekta  2

b) Realnost višine predvidenih stroškov za projekt in za posamezno aktivnost  2

c) Realnost terminskega plana izvedbe posameznih aktivnosti projekta  2

4. POZITIVNI UČINKI NA PREPOZNAVNOST SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE  3

a) Pozitivni učinki na prepoznavnosti slovenske turistične ponudbe v tujini (obrazec št. 11)  3

5. SKLADNOST Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI TURISTIČNE DESTINACIJE  1

a) Skladnost z Regionalnim razvojnim programom (obrazec št. 10)  1

6. REGIONALNI KRITERIJ  1

a) Regionalni kriterij (Sklep Vlade RS o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti  
za programsko obdobje 2007–2013)  1

SKUPAJ  60

Skupno število možnih točk je 60.
Prag števila točk, nad katerim bo odo-

breno sofinanciranje je 36 točk, pri čemer 
mora minimalno skupno število doseženih 
točk pri sklopu št. 1 (kvaliteta projekta) zna-
šati najmanj 50 % vseh možnih točk pri tem 
sklopu in pri sklopih meril št. 3., 4. in 5. naj-
manj 50 % vseh skupaj možnih točk pri teh 
sklopih. V primeru, da skupno število točk iz 
navedenih sklopov ne doseže navedenega 
praga, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, 
če skupno število točk vloge doseže oziro-
ma preseže prag za sofinanciranje.

Na razpis se lahko prijavi ena regional-
na destinacijska organizacija iz ene razvoj-
ne regije. Na razpis se ne morejo prijaviti 
regionalne destinacijske organizacije iz ra-
zvojnih regij, katerim je že bilo odobreno 
sofinanciranje v okviru Javnega razpisa za 
pridobitev sredstev evropskega sklada za 
regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktiv-
nosti regionalnih destinacijskih organizacij, 
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 42/10, 
dne 28. 5. 2010.

Kolikor bo na razpis prijavljenih več re-
gionalnih destinacijskih organizacij iz iste 
razvojne regije, za katere se bo izkazalo, da 
imajo podporo sveta regije ali vseh občin na 
področju delovanja, bodo vse take prijave 
izločene kot neustrezne in zavržene.

10. Varovanje podatkov in poslovna 
skrivnost

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komi-
sija odpre, so informacije javnega značaja 
razen tistih, ki jih prijavitelj posebej, pred 
oddajo vloge na razpis, označi kot poslovno 
skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more 
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji mo-
rajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno 
skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Po-
slovna skrivnost se lahko označi posamezni 
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podatek ali del vloge, ne more pa nanašati 
na celotno vlogo in na podatke, potrebne 
za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali 
pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo mo-
rali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.

Rezultati razpisa so informativnega jav-
nega značaja in bodo objavljeni.

11. Odločanje o potrditvi sofinanciranja:
Ministrstvo sklep o izbiri projekta z odo-

breno višino sredstev posreduje prijavitelju 
najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. 
Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se pri-
javitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži 
upravni spor.

12. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog bo 9. 10. 2012. 

Datum bo objavljen tudi na spletni strani 
ministrstva (www.mgrt.gov.si).

Odpiranje ni javno.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vlo-

ge, ki bodo pravočasno priporočeno oddane 
po pošti na naslov Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 
Ljub ljana, dva dni pred odpiranjem oziroma 
vloge, ki jih bodo vlagatelji osebno dostavili 
v vložišče ministrstva do 5. 10. 2012, najka-
sneje do 14. ure.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici in ozna-
čena z naslednjim besedilom: Ne odpiraj 
– vloga – Javni razpis za izvedbo aktivnosti 
regionalnih destinacijskih organizacij – ter 
s polnim naslovom pošiljatelja. Vlog, ki ne 
bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo 
obravnavala. Vrnjene bodo prijavitelju.

13. Ostale dolžnosti prejemnikov sred-
stev

Prejemniki sredstev morajo:
– Upravičenci, ki niso naročniki po 

Zakonu o javnem naročanju (Uradni list 
št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11), bodo dol-
žni pri izvajanju aktivnosti upoštevati načela 
veljavnega Zakona o javnem naročanju. To 
pomeni, da bodo upravičenci ob predložitvi 
zahtevka za izplačilo za vsako naročanje 
blaga in storitev, katerih vrednost presega 
znesek 20.000 EUR, ministrstvu predložili 
tudi popolno dokumentacijo o izbiri izvajal-
cev (dokumentacijo o izbiri ponudnika (zbi-
ranje ponudb, zapisniki o izbiri itd.), vsaj tri 
ponudbe, pogodbo z izvajalcem in morebi-
tne anekse k pogodbam. Kolikor prejemnik 
sredstev ne more pridobiti treh ponudb, mi-
nistrstvu poda utemeljeno obrazložitev iz-
bire izvajalca. Upravičenci, ki so naročniki 
po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list 
št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11), morajo 
pri izvajanju aktivnosti striktno spoštovati 
veljavni Zakon o javnih naročilih in vse po-
stopke izbire izvajalcev vodili v skladu s tem 
zakonom.

– Prejemniki sredstev bodo dolžni omo-
gočiti ministrstvu ter vsem ostalim institu-
cijam, vključenim v izvajanje prednostne 
usmeritve, ter njihovim pooblaščencem 
v smislu spremljanja porabe dodeljenih 
sredstev in preverbe doseganja pričakova-
nih rezultatov, nadzor tako da bo možna 
kontrola realizacije projekta in vpogled v ce-
lotno dokumentacijo projekta tudi po izteku 
trajanja pogodbe še pet let po zaključku 
financiranja. Enake pravice imajo tudi pred-
stavniki Evropske komisije, Evropskega ra-
čunskega sodišča, ter računskega sodišča 
Republike Slovenije.

– Prejemnik mora zagotoviti hrambo in 
vpogled v dokumentacijo operacije za kon-
trole in revizijske postopke skladno s pra-
vili Skupnosti (90. člen Uredbe Sveta (ES) 

št. 1083/2006), najmanj do 31. 12. 2020, 
kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. 
Pred iztekom tega datuma, lahko ministrstvo 
ta rok podaljša.

– Prejemniki sredstev bodo dolžni spo-
štovati predpisana pravila in smernice za 
izvajanje aktivnosti v okviru strukturnih skla-
dov.

– Kolikor se bo pri kontroli projekta po 
njenem zaključku izkazalo, da projekt ni 
v skladu z razpisom in pogodbo, lahko mini-
strstvo brez obveznosti odstopi od pogodbe 
o sofinanciranju in zahteva od prejemnika 
vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z za-
konitimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
kazila do dneva vračila.

– Prejemnik bo moral tekoče obveščati 
ministrstvo o vseh statusnih spremembah, 
spremembi sedeža ali dejavnosti, spre-
membi pooblaščenih oseb ali spremembi 
lastništva najkasneje v roku 30 dni po spre-
membi.

– Prejemnik bo dolžan ministrstvu do-
stavljati zahtevana pojasnila v zvezi z pro-
jektom in med običajnim delovnim časom 
omogočati dostop v objekte, za izvajanje 
morebitnih pregledov, povezanih z projek-
tom.

– Prejemnik bo moral ministrstvo sprotno 
pisno obveščati o dogodkih, zaradi katerih je 
podaljšano ali onemogočeno izvajanje sofi-
nanciranih aktivnosti.

– V primeru, da se bo izkazalo, da je 
prejemnik posredoval napačne podatke 
v zvezi z namenom projekta ali izpolnje-
vanjem pogojev ali zamolčal take podatke, 
ki bi kakorkoli vplivali na oceno projekta, 
bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila do vračila.

– Prejemnik bo moral spoštovati določila 
o informiranju in obveščanju javnosti, skla-
dno z 9. členom Uredbe 1828/20006/ES in 
Navodili za informiranje in obveščanje jav-
nosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
za obdobje 2007–2013, ki jih je izdal organ 
upravljanja.

– Prejemniki sredstev bodo morali za-
gotoviti naslednje omilitvene ukrepe, ki se 
smiselno upoštevajo kot pogoj glede na vse-
bino projekta:

– Učinkovitost izrabe naravnih virov 
(energetska učinkovitost, učinkovita raba 
vode in surovin),

– Okoljska učinkovitost (uporaba naj-
boljših razpoložljivih tehnik, uporaba refe-
renčnih dokumentov, nadzor emisij in tve-
ganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno 
zbiranje odpadkov),

– Trajnostna dostopnost (spodbujanje 
okolju prijaznejših načinov prevoza),

– Zmanjševanje vplivov na okolje (iz-
delava poročil o vplivih na okolje oziroma 
strokovnih ocen vplivov na okolje za pose-
ge, kjer je to potrebno).

– Prejemniki sredstev bodo morali za-
gotoviti enakost med spoloma in preprečiti 
vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so 
vključene v izvajanje aktivnosti regionalnih 
destinacijskih organizacij, v skladu s področ-
no zakonodajo in 16. členom Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006.

– Upravičenec bo v skladu z 57. členom 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 upošteval 
določilo, da v petih letih od zaključka pro-
jekta ne bo prišlo do bistvenih sprememb 
projekta, ki bi bistveno vplivale na naravo 
ali pogoje izvajanja projekta in ki bi podjetju 
oziroma javni organizaciji podelili neupravi-

čeno prednost. V nasprotnem primeru lahko 
ministrstvo odstopi od pogodbe in zahte-
va vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do vračila.

– Prejemniki sredstev se morajo zaveza-
ti, da projekt, ki je predmet tega razpisa ne 
bo ustvarjal prihodkov od projekta.

– Prejemniki sredstev sprejmejo, morajo 
sprejeti dejstvo, da dopolnilno sofinancira-
nje projekta v skladu z Uredbo o izvajanju 
postopkov pri porabi sredstev evropske ko-
hezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2007–2013 (Uradni list 
RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), 
ni dovoljeno.

Za vse zgornje navedbe, pri katerih ni 
izrecno navedeno, velja, da lahko ministr-
stvo, v primeru kršitve navedbe, razveže 
pogodbo o sofinanciranju ter zahteva vrni-
tev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila do vračila.

14. Dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije lahko prija-
vitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarstvo, 
Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana, vsak delovni 
dan od 8. do 16. ure, kontakt Nataša Pance, 
natasa.pance@gov.si, 01/400-32-31 in na 
spletni strani ministrstva (www.mgrt.gov.si).

Ministrstvo za gospodarski razvoj  
in tehnologijo

Št. 430-432/2012/47 Ob-4050/12
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja 

izid razpisa za podelitev javnega poobla-
stila za izvajanje nalog strokovnega uspo-
sabljanja in izpopolnjevanja detektivov, 
št. 430-432/2012, objavljenega v Uradnem 
listu Republike Slovenije št. 36/12, pod ob-
javo Ob-2636/12, z dne 18. 5. 2012.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je bila podelitev javnega 

pooblastila za izvajanje nalog strokovnega 
usposabljanja in izpopolnjevanja detektivov, 
za nedoločen čas.

Vsebina programa strokovnega usposa-
bljanja in izpopolnjevanja detektivov je opre-
deljena v prilogi 4 Pravilnika o izvajanju Za-
kona o detektivski dejavnosti.

3. Izid razpisa in izbrani ponudnik: za iz-
vajanje nalog po predmetnem javnem razpi-
su je bilo podeljeno javno pooblastilo ponu-
dniku GZS, Center za poslovno usposablja-
nje, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljub ljana.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 603035-1/2012-15 Ob-4051/12
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postop-

ku za imenovanje v naziv predavatelja višje 
šole (Uradni list RS, št. 29/06) objavljamo

razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje 

strokovne šole za program:
Gozdarstvo in lovstvo, za naslednje pred-

metno področje:
– Gozdna tehnologija in organizacija del 

v gozdarstvu;
Strojništvo, za naslednje predmetno po-

dročje:
– Vzdrževanje strojev in naprav.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona 

o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni 
list RS, št. 86/04) ter z 92. in 96. členom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
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in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr.) bo naziv preda-
vatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpol-
njuje predpisane pogoje glede:

– delovne dobe – najmanj tri leta delov-
nih izkušenj,

– vidnih dosežkov na strokovnem po-
dročju (Uradni list RS, št. 1/09 – Merila za 
določitev vidnih dosežkov na strokovnem 
področju za pridobitev naziva predavatelj 
višje šole),

– izobrazbe – (Pravilnik o izobraz-
bi predavateljev višje strokovne šole in dru-
gih strokovnih delavcev v višjem strokovnem 
izobraževanju – Uradni list RS, št. 35/11).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev pošljite v 10 dneh na naslov: 
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola, 
Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripi-
som prijava na razpis.

Šolski center Postojna
Višja strokovna šola

Št. 341-2/2012-3 Ob-4054/12
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske 

dajatve za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo (Uradni list RS, št. 57/10) v povezavi 
z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list 
RS, št. 16/04 in spremembe) Statuta Občine 
Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) 
objavlja Občina Majšperk (v nadaljevanju: 
občina), Majšperk 39, 2322 Majšperk

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti 

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi 
in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje 
pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in re-
miz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega 
roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sa-
dnja in vzdrževanje plodonosnega drev-
ja in grmovja, postavitev in vzdrževanje 
gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: 
aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih 
lovna površina leži v občini. S tem želimo 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljše-
mu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo 
in loviščem.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to 
pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajno-
stno gospodarjenje z divjadjo, programi in 
načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s po-
dročja lovstva, ohranjanja narave, varstva 
okolja in zaščite živali ter drugimi veljavni-
mi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
nem razpisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

– je v Republiki Sloveniji registriran kot 
lovska družina,

– ima sklenjeno veljavno koncesijsko po-
godbo za trajnostno gospodarjenje z divjad-
jo za lovišče, ki leži v občini,

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaju ali likvidacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in 
druge obvezne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vla-
gatelj prejme sorazmerni del sredstev glede 
na lovno površino lovišča, ki leži v občini. 
V primeru, da se sredstva ne porabijo, se 
ostanek sredstev enakomerno porazdeli 
med izbrane vlagatelje.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 
1.395,39 EUR.

5. Rok porabe dodeljenih sredstev: do-
deljena sredstva za tekoče leto morajo biti 
v tekočem letu tudi porabljena.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na 

javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:

– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vlo-

ge,
– Postopek za izbor prejemnika,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje 

obrazcev,
– Obrazce:

– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpol-

njevanju pogojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z raz-

pisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem 

na voljo, od dneva objave tega javnega raz-
pisa do zaključka tega javnega razpisa, na 
spletnih straneh Občine Majšperk in v vlož-
išču občine.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na 
javni razpis

Vlagatelji lahko vloge oddajo po pošti 
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina 
Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ali 
jo osebno vložijo v vložišču občine in sicer 
najkasneje do vključno 26. 9. 2012 (velja 
datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovoj-
nice ali prednji strani levo zgoraj mora biti 
naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga 
mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obve-
zno navedbo razpisnega področja na prednji 
strani ovojnice:

– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – 
sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo;

– Ime lovišča, na katerega se vloga na-
naša.

Nepravočasne in nepravilno opremljene 
vloge bodo zavržene.

8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: 
odpiranje vlog bo vodila komisija imenovana 
s strani županje, dne 27. 9. 2012 ob 11. uri, 
v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39, 
2322 Majšperk. Odpiranje vlog ni javno.

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

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

ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in 

drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo raz-
pisa in razpisne dokumentacije in ne bodo 
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (ne-
popolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnje-

vali osnovnih pogojev in pogojev določenih 
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacij.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni strani občine, www.majsperk.si. ali pa 
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak 
delovni dan, v času uradnih ur občinske 
uprave Občine Majšperk.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: vse dodatne informacije v zvezi s tem 
javnim razpisom dobijo zainteresirani po te-
lefonu, vsak delovni dan oziroma e-pošti.

Občina Majšperk

Št. 37 Ob-4055/12
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob 

Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, na podla-
gi Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter 
Programa prodaje občinskega finančnega 
in stvarnega premoženja Občine Šmartno 
ob Paki objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine  

z javnim zbiranjem ponudb
1. Prodajalec: Občina Šmartno ob 

Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno 
ob Paki, matična št. 5884276, ID za DDV: 
SI64225569.

2. Predmet prodaje je:
a) Gostinski objekt » bife Saymons«, 

ki se nahaja na naslovu Šmartno ob Paki 
69, Šmartno ob Paki, v uporabni površi-
ni 126,6 m2. Objekt predstavlja del stavbe 
št. 110, posamezni del št. 7, ID 972-110-7. 
Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino 
znaša 92.700,00 EUR brez davka. Etažna 
lastnina je urejena. Gostinski objekt je tre-
nutno oddan v najem.

Gostinski objekt se proda po načelu »vi-
deno - kupljeno«.

Po predhodnem dogovoru je možen 
ogled.

3. Pogoji sodelovanja
Obvezno je potrebno vplačati varščino 

za resnost ponudbe v višini 10 % od vredno-
sti posamezne nepremičnine po izhodiščni 
ceni brez DDV, na račun Občine Šmartno ob 
Paki, št. EZR: 01325-0100018609, odprt pri 
Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo 
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudni-
kom bo varščina vrnjena v roku treh 3 dni po 
izdanem obvestilu o izboru najugodnejšega 
ponudnika. Znesek varščine se v nobenem 
primeru ne obrestuje.

Pisne ponudbe je treba predložiti z na-
slednjo vsebino:

– ime in priimek oziroma firmo ter na-
slov stalnega bivališča oziroma sedež po-
nudnika;

– navedbo davčne in EMŠO številke (pri 
fizičnih osebah) oziroma matične številke 
(pri pravnih osebah);

– navedbo predmeta ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 

izhodiščne vrednosti;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi po-

goji razpisa z lastnoročnim podpisom ponu-
dnika oziroma pooblaščenca.

K ponudbi je potrebno priložiti:
1) dokazilo o državljanstvu (kopija oseb-

ne izkaznice ali potnega lista) oziroma sede-
žu pravne osebe (izpis iz poslovnega regi-
stra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev 
šteto od dneva razpisa javnega zbiranja po-
nudb v Uradni list RS);

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

3) dokazilo o plačani varščini v višini 
10 % ponujene vrednosti, številko transak-
cijskega računa za vračilo varščine in na-
ziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe 
s svojo ponudbo.

4. Ponudba se bo štela za pravočasno, 
če bo prispela v zaprti ovojnici, z ozna-
ko »Javni razpis za prodajo gostinske-
ga objekta – Ne odpiraj!«, najkasneje do 
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1. 10. 2012 do vključno 10. ure, ne glede 
na datum poštnega žiga, na naslov: Obči-
na Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 
3327 Šmartno ob Paki. Na ovojnici mora 
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. 
Ponudba veže ponudnika 3 mesece po od-
daji ponudbe.

5. Ponudba se šteje za popolno, če vse-
buje vse sestavine iz 2. točke javnega raz-
pisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe 
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in 
popolne ponudbe bo obravnavala s strani 
podžupana Občine pooblaščena Komisija.

6. Odpiranje ponudb bo dne 1. 10. 2012 
ob 10.30, v prostorih občinske uprave Ob-
čine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69. 
Odpiranje ponudb je javno.

7. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je najvišja ponujena cena. Vsi po-
nudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 
15 dni od dneva izbire najugodnejšega po-
nudnika. Prodajalec bo sprejel obvestilo 
o izboru najugodnejšega ponudnika najka-
sneje v roku 15 dni od datuma odpiranja 
ponudb. Prodajalec si pridržuje pravico do 
pogajanj.

8. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je 
izključena. Podžupan Občine Šmartno ob 
Paki lahko brez kakršnekoli odškodninske 
odgovornosti kadarkoli prekine začeti posto-
pek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.

9. Če je med prejetimi ponudbami več 
ponudb, lahko komisija pozove ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki 
dodatna pogajanja z namenom dosega čim 
višje kupnine.

10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora 
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najka-
sneje v roku 8 dni po prejemu sklepa o izbiri 
in poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani 
ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v do-
ločenem roku ne odzove, se šteje, da je 
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa 
zapade v korist Občine Šmartno ob Paki. 
Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo 
določen v pogodbi in sicer v roku 30 dni 
od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je 
bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec 
kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje 
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano 
varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi 
na podlagi zemljiško knjižnega dovolila po 
plačilu celotne kupnine. Vse stroške nosi 
kupec.

11. Za izvedbo javnega razpisa se upo-
rabljajo določbe Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11).

12. Zainteresirani ponudniki lahko pri-
dobijo podrobnejše informacije o predmetu 
prodaje na sedežu Občine Šmartno ob Paki, 
pri tajniku občinske uprave Dragu Kovaču, 
tel. 03/898-49-52.

Občina Šmartno ob Paki

Št. 093-1/2012 Ob-4069/12
Na podlagi Odloka o spremembi odlo-

ka o proračunu Mestne občine Novo mesto 
za leto 2012 (Uradni list RS, št. 59/12) ter 
30. člena Statuta Mestne občine Novo me-
sto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) Me-
stna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje rednega dela  

društev upokojencev  
v Mestni občini Novo mesto v letu 2012

1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo 
mesto razpisuje sredstva za sofinanciranje 
rednega dela društev upokojencev, ki delu-
jejo na območju Mestne občine Novo mesto, 
za leto 2012.

2. Cilj razpisa: cilj razpisa je denarno 
podpreti redno delo društev upokojencev 
v letu 2012.

3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo društva upo-

kojencev, ki delujejo na območju Mestne 
občine Novo mesto.

Upravičeni vlagatelj lahko z istim pro-
gramom dela kandidira le na enem razpisu 
Mestne občine Novo mesto.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: iz-
polnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska ko-
misija, ki bo zavrgla prepozne in nepopolne 
vloge ter vloge, ki jih bodo vložili sub jekti, 
ki ne morejo biti prijavitelji po tem razpisu.

5. Splošni razpisni kriteriji
– realizacija načrta dela društva v letu 

2011;
– tehnična in organizacijska usposoblje-

nost za realizacijo zastavljenega programa;
– projekti, ki prispevajo k promociji Me-

stne občine Novo mesto;
– sodelovanje z Mestno občino Novo 

mesto pri oblikovanju občinskih programov.
6. Prednostni razpisni kriteriji oziroma 

merila
1. Število članov društva,
2. izpolnjene obveznosti do Mestne 

občine Novo mesto za leto 2011 (podano 
poročilo o delu),

3. realizacija projektov v letu 2011,
4. projekti ne vključujejo le članov dru-

štva, temveč tudi širšo javnost.
7. Višina razpisanih sredstev: višina raz-

pisanih sredstev znaša 15.000,00 EUR.
8. Rok za porabo sredstev: dodeljena 

proračunska sredstva morajo biti porabljena 
v proračunskem letu 2012.

9. Razpisni rok: razpisni rok se prične 
z dnem objave v Uradnem listu RS in traja 
do 20. 9. 2012.

10. Vsebina prijave na razpis
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis prilo-

žiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– parafiran vzorec pogodbe, s katerim 

potrjuje vsebino pogodbe,
Prijavitelj mora priložiti tudi:
– predstavitev društva, ki se na razpis 

prijavlja;
– podatke o številu članov društva;
– program dela za leto 2012;
– poročilo o delu za leto 2011;
– predlog sofinanciranja višine progra-

ma.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavi-

telji v razpisnem roku dvignejo v vložišču 
Mestne občine Novo mesto med uradnimi 
urami, vsak ponedeljek in torek od 7.30 do 
15. ure, sredo od 7.30 do 17. ure in petek 
od 7.30 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena 
tudi na spletnem portalu mestne občine na 
naslovu: www.novomesto.si, v rubriki Javna 
obvestila.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, določene v raz-
pisni dokumentaciji.

Vlogo s pripisom »Prijava na razpis – 
društva upokojencev 2012« pošljite na na-
slov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova 
cesta 1, 8000 Novo mesto najpozneje do 
20. 9. 2012 (velja datum poštnega žiga).

Mestna občina Novo mesto lahko javni 
razpis po svoji presoji brez posledic in ute-
meljitev razveljavi ali razdeli le del razpolo-
žljivih sredstev.

12. Dodatna pojasnila: pristojna usluž-
benka za dodatna pojasnila je Branka Bu-
kovec (tel. 07/393-92-74 ali branka.buko-
vec@novomesto.si).

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izbo-
ru: odpiranje vlog ni javno. Občina bo prija-
vitelje obvestila o rezultatih javnega razpisa 
najkasneje v 30 dneh po poteku razpisnega 
roka.

Mestna občina Novo mesto

Št. 430-17/2012 Ob-4065/12
1. Povabilo k oddaji prijave: na podla-

gi 29. člena Odloka o koncesiji za opra-
vljanje lokalne gospodarske javne službe 
dobave, postavitve, vzdrževanja in izva-
janja javne razsvetljave v Občini Mengeš 
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 4/12), 
naročnik/koncedent: Občina Mengeš, 
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, MŠ: 
5880483, DŠ: 74039059, tel. 01/724-71-00, 
faks: 01/723-89-81, e-pošta: obcina.men-
ges@menges.si, vabi prijavitelje/koncesio-
narje, da v skladu z zahtevami iz razpisne 
dokumentacije podajo prijavo za podelitev 
koncesije za opravljanje lokalne gospodar-
ske javne službe dobave, postavitve, vzdr-
ževanja in izvajanja javne razsvetljave.

Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo 
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti 
ista oseba ali njena povezana družba ude-
ležena le pri eni (skupni) prijavi.

2. Prijavitelj/koncesionar
Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali 

fizična oseba (samostojni podjetnik posa-
meznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje 
razpisane gospodarske javne službe v Ob-
čini Mengeš.

V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi 
na javni razpis), mora prijavitelj dokazati, 
da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo 
(sposobnost), določene z veljavnim zako-
nom, ki ureja postopek oddaje javnih na-
ročil, ob tem pa mora prijavitelj dokazati 
oziroma mora predložiti listine, zahtevane 
v razpisni dokumentaciji.

Prijavo na javni razpis lahko poda sku-
paj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti 
ustrezen akt o skupnem izvajanju koncesije 
skladno z zakonom, ki ureja postopke odda-
je javnih naročil.

3. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa je podelitev koncesije za 
opravljanje lokalne gospodarske javne služ-
be dobave, postavitve, vzdrževanja in izva-
janja javne razsvetljave v Občini Mengeš.

Naročnik/koncedent bo za opravljanje 
razpisane lokalne gospodarske javne služ-
be izbral prijavo enega prijavitelja ali pri-
javo skupine prijaviteljev, najprej v skladu 
s 33. členom Odloka o koncesiji za opra-
vljanje lokalne gospodarske javne službe 
dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja 
javne razsvetljave v Občini Mengeš (Uradni 
vestnik Občine Mengeš, št. 4/12) z obve-
stilom o izbiri, skladno z zakonom, ki ureja 
postopek oddaje javnih naročil. Zoper to ob-
vestilo je dopustno pravno varstvo v skladu 
z zakonom, ki ureja revizijo postopkov od-
daje javnih naročil. Glede na to, da je pred-
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met koncesije izvajanje gospodarske javne 
službe, kjer zakon izrecno predpisuje izdajo 
upravne odločbe, bo koncedent po pravno-
močnosti odločitve o oddaji naročila pred 
sklenitvijo koncesijske pogodbe izdal odloč-
bo, s katero mu bo podelil pravico izvajati 
dejavnost, ki je predmet tega razpisa.

Izbrani prijavitelj/koncesionar bo skladno 
s pogoji in zahtevami tega razpisa dolžan 
izvesti prenovo javne razsvetljave in bo imel:

– izključno oziroma posebno pravico 
opravljanja gospodarske javne službe, ki 
je predmet tega razpisa, na celotnem ob-
močju Občine Mengeš,

– izključno oziroma posebno pravico 
dobave in postavitve naprav, objektov in 
omrežja javne razsvetljave, postavitve, po 
posebnem pooblastilu koncedenta vodenja 
investicij in vzdrževanja koncedentove infra-
strukture javne razsvetljave ter upravljanja 
s to infrastrukturo,

– dolžnost zagotavljati uporabnikom 
oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno 
opravljanje gospodarske javne službe, 
v skladu s predpisi in v javnem interesu.

Koncesijska pogodba bo sklenjena za 
določen čas 10 let od dneva sklenitve kon-
cesijske pogodbe (rok koncesije). Koncesij-
sko obdobje začne teči z dnem podpisa kon-
cesijske pogodbe obeh pogodbenih strank. 
Izbrani koncesionar bo moral začeti z iz-
vajanjem koncesije najpozneje v 120 dneh 
po sklenitvi koncesijske pogodbe. Rok kon-
cesije ne teče v času, ko zaradi višje sile 
ali razlogov na strani koncedenta, konce-
sionar ne more izvrševati bistvenega dela 
tega koncesijskega razmerja. Trajanje kon-
cesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz 
razlogov, določenih z zakonom.

Natančnejši opis predmeta javnega raz-
pisa, pogoji za podelitev koncesije in izva-
janje koncesije, so opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji, ki se nahaja v elektronski 
obliki na spletni strani Občine Mengeš: 
http://www.menges.si/obcina-menges/obja-
ve/javni-razpisi/aktualni-razpisi/

Prijave morajo biti pripravljene v skladu 
z določili razpisne dokumentacije. Rok za 
prijavo je do 15. 10. 2012, do 11. ure.

Javni razpis za podelitev koncesije za 
opravljanje razpisane lokalne gospodarske 
javne službe v Občini Mengeš je objavljen 
v Uradnem listu RS in na Portalu javnih 
naročil.

Občina Mengeš

 Ob-4093/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 
66.b člena Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v 
nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nada-
ljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 
25/09; v nadaljevanju Pravilnik o spodbu-
janju URE in OVE), odločbe Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-
7/2011-4 z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Pro-
grama za zagotavljanje prihrankov energi-
je pri končnih odjemalcih, sheme državnih 
pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje 
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije – regionalna pomoč ter Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proraču-

na Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska energet-
ska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: 
sofinancer), objavlja

javni razpis PETROLURE/JP/2012/U07
Nepovratne finančne spodbude za 
izvedbo ukrepov zamenjave kotlov 
na vse vrste goriv z novimi kotli na 
biomaso ali zemeljski plin ali UNP
1. Namen in predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 

nepovratnih finančnih spodbud (v nada-
ljevanju: finančne spodbude) za projekte, 
ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih na obmo-
čju Republike Slovenije, če gre za naslednji 
upravičen namen:

– zamenjava starih ogrevalnih naprav – 
kotlov na biomaso, (v nadaljevanju nameni 
A),

– zamenjava starih ogrevalnih naprav 
– kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin 
ali utekočinjen naftni plin (v nadaljevanju 
nameni B).

Za projekt se šteje ena zaključena celota 
posameznega ukrepa, pri čemer se upošte-
va prostorsko-fizična, časovna, finančna in 
funkcionalna povezanost.

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega 
javnega razpisa izvaja:

– po pravilih za dodeljevanje subvencij, 
kadar se finančne spodbude podeljujejo 
osebam, ki predstavljajo javni sektor,

– po pravilih za podeljevanje državnih 
pomoči, kadar se finančne spodbude pode-
ljujejo osebam, ki predstavljajo podjetja in 
nevladni sektor.

2. Upravičenci za kandidiranje na javnem 
razpisu

Na javnem razpisu lahko sodelujejo na-
slednji upravičenci:

– javni sektor, ki ga v skladu s tem raz-
pisom predstavljajo samoupravne lokalne 
skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ 
sprejet lokalni energetski koncept,

– nevladni sektor, ki ga v skladu s tem 
razpisom predstavljajo javni skladi, javne 
agencije, zavodi, ustanove in društva, regi-
strirane cerkve in druge verske skupnosti, 
če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno 
s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE 
in OVE,

– podjetja, ki imajo sedež v Republiki 
Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik 
posameznik, pravna oseba ne glede na 
pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki 
se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Prido-
bitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja 
na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z 
opravljanjem te dejavnosti zavezanec kon-
kurira na trgu z drugimi osebami, zavezan-
ci po Zakonu o davku od dohodkov prav-
nih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 
56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 
59/11).

V primeru izvedbe projekta po modelu 
pogodbenega znižanja stroškov za energijo 
in/ali pogodbene dobave energije (v nada-
ljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj v okviru 
pravil tega javnega razpisa, ki veljajo za 
podjetja, lahko tudi pogodbenik, ob izpolnje-
vanju naslednjih pogojev:

– partnerja v pogodbenem razmerju sta 
pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen 
v primeru koncesijskega razmerja po BTO 
modelu tudi najemnik, in obratovalec napra-
ve, ter uporabnik storitev, ob tem se za po-

godbeno razmerje štejejo tudi koncesijska in 
druga podobna razmerja,

– med partnerjema mora biti sklenjena 
ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za 
dobo 10 let),

– ekonomski izračun cene za opravljeno 
storitev pogodbeništva mora biti izdelan v 
dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja so-
financiranja s strani sofinancerja, ki mora biti 
na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, 
podpisan s strani pooblaščenega predstav-
nika uporabnika storitve.

V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz 
prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjeva-
nje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun 
višine finančne spodbude oziroma stopnje 
sofinanciranje, presoja glede na status, po-
ložaj in velikost le-tega.

3. Pogoji za sofinanciranje projektov
Projekt mora biti pripravljen v skladu z 

dokumentom, Obrazec št. 1 – Vloga, ki je 
obvezna priloga vloge predmetnega javne-
ga razpisa.

Za določanje višine prihrankov se upo-
rabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o 
metodah za določanje prihrankov energije 
pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 
4/10), Metod za izračun prihrankov energije 
pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovi-
tosti rabe energije in večjo uporabo obnovlji-
vih virov energije, ki so skladne s končnim 
poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-
-DP-10072, september 2011, pripravljenim 
skladno z zahtevami in smernicami Direktive 
2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za go-
spodarstvo (v nadaljevanju: metodologija).

Projekti, ki so predmet sofinanciranja po 
tem razpisu in ki spadajo med namene A, 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– oprema mora imeti skladno z zahteva-
mi standarda, naslednje toplotno-tehnične 
karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni 
moči mora biti večji ali enak 90 % in vrednost 
emisij skladna z Uredbo o emisiji snovi v 
zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Na-
prave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s 
poleni) morajo imeti pregrajen vodni toplotni 
zbiralnik.

Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s 
predložitvijo certifikata po standardu SIST 
EN 303-5. Kolikor je izbrana oprema že 
uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko 
sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/pdf/
SUB2012/Seznam_kn.pdf) lahko vlaga-
telj predložiti izjavo, da je izbrana naprava 
navedena na seznamu toplovodni kurilnih 
naprav za centralno ogrevanje na lesno 
biomaso, ter v izjavi navede proizvajalca in 
model opreme.

Projekti, ki so predmet sofinanciranja po 
tem razpisu in ki spadajo med namene B, 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– izkoristek posameznega novega kon-
denzacijskega kotla pri nazivni toplotni moči 
mora biti večji ali enak 104 % pri uporabi 
zemeljskega plina (v nadaljevanju tudi ZP) 
ali utekočinjenega naftnega plina (v nada-
ljevanju tudi UNP). Izpolnjevanje pogoja se 
dokazuje s predložitvijo certifikata za predla-
gano napravo,

– pravica do finančne spodbude se do-
deli za vgradnjo enega ali več novih konden-
zacijskih kotlov na zemeljski plin ali UNP v 
kotlovnico, in sicer:

a) pri nadomestitvi zastarelih in neučin-
kovitih kotlov na zemeljski plin s kotli na 
zemeljski plin ali

b) pri nadomestitvi zastarelih in neučin-
kovitih kotlov na UNP s kotli na UNP, za lo-
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kacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov 
plinovod zemeljskega plina še ni na voljo ali

c) pri nadomestitvi zastarelih in neučin-
kovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, 
utekočinjen naftni plin, mazut ali premog), s 
kotli na zemeljski plin pri čemer se kotlov-
nica priključi na sistem distribucije plina. V 
tem delu se šteje tudi nadomestitev skupnih 
kotlovnic na fosilna goriva s posameznimi 
kotli na zemeljski plin, če upravitelj/lastnik 
kotlovnice objavi konec obratovanja, pri če-
mer se nova kotlovnica priključi na sistem 
distribucije plina.

d) pri nadomestitvi zastarelih in neučin-
kovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, 
mazut ali premog), s kotli na UNP za loka-
cije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov 
plinovod zemeljskega plina še ni na voljo.

Končno poročilo o izvedenem ukrepu 
predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot 
ga zahteva dokumentacija za določanje vi-
šine prihrankov.

4. Razpoložljiva sredstva in višina sofi-
nanciranja

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

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

Višina sofinanciranja posameznega pro-
jekta ne sme:

– presegati 30 % vrednosti upravičenih 
stroškov projekta za velika podjetja ter v 
primeru, da projekt izvaja pogodbenik;

– presegati 40 % vrednosti upravičenih 
stroškov projekta za srednja podjetja;

– presegati 50 % upravičenih stroškov 
projekta za mala in mikro podjetja ter javni 
sektor;

– presegati 300 EUR nepovratnih sred-
stev za vsako letno prihranjeno MWh ener-
gije za namen A;

– presegati 250 EUR nepovratnih sred-
stev za vsako letno prihranjeno MWh ener-
gije za namen B;

– presegati 300.000,00 EUR;
– biti manjša kot 2.000,00 EUR.
Nevladni sektor je upravičen do enake 

intenzivnosti sofinanciranja kot podjetja.
Pri določanju velikosti podjetja (velja 

tudi za nevladni sektor) se upoštevajo do-
ločila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 
800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni 
v UL L 214, 9. 8. 2008.

Višina finančne spodbude za posame-
zen projekt v okviru posameznega namena 
se določi na podlagi v vlogi za dodelitev 
finančne spodbude prijavljenih upravičenih 
stroškov ter z upoštevanjem omejitve naj-
višje možne stopnje sofinanciranja.

Upravičeni stroški pri projektih, ki pred-
stavljajo namene A, so:

– nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne 
naprave,

– predelavo obstoječega ali izdelavo no-
vega priključka za dovod zraka in odvod 
dimnih plinov,

– nabavo in vgradnjo zalogovnika za go-
rivo, transportnega in varnostnega sistema 
ter ustrezne krmilne opreme,

– nabavo in vgradnjo vodnega toplo-
tnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter 
opreme za priključitev na centralno ogre-
vanje.

Upravičeni stroški pri projektih, ki pred-
stavljajo namene B, so:

– izgradnja priključnega plinovoda ali na-
kup plinohrama za UNP (je upravičen stro-
šek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega 
plinovoda oziroma plinohrama),

– nabava in vgradnja enega ali več ko-
tlov ter pripadajočih sistemov, ki omogočajo 
normalno delovanje kotlov, ustrezne krmilne 
in varovalne opreme ter vmesne povezave,

– predelavo obstoječih ali izdelavo no-
vih priključkov za dovod zraka in odvoda 
dimnih plinov,

– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za 
dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih 
prog,

– nabava in vgradnja naprave za nevtra-
lizacijo kondenzata.

Upravičeni stroški ne vključujejo elemen-
tov razvoda centralnega/ogrevalnega/toplo-
vodnega sistema in ogreval.

Neupravičeni stroški so predvsem: do-
kumentirani upravičeni stroški, ki so višji 
od podanih omejitev upravičenih stroškov, 
ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni 
stroški ter davek na dodano vrednost (razen 
za javni sektor) in drugi davki.

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

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

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

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

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

Vlagatelj mora predložiti podpisano iz-
javo:

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

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

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

– o morebitnih že pridobljenih pomočeh 
za iste upravičene stroške,

– da investicije pred vložitvijo vloge ni 
začel izvajati.

Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora 
predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo:

– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 
11. členu Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 
126/07 s spremembami in dopolnitvami).

Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje 
mora predložiti tudi naslednjo podpisano 
izjavo:

– da investicije pred izdajo potrdila o iz-
polnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Ko-
misije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 
2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive s skupnim trgom z uporabo členov 
87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih sku-

pinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 
800/2008) ni začel izvajati.

Za vse navedbe v izjavah, velja, da lahko 
sofinancer, v primeru kršitve navedbe, od-
stopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahte-
va vrnitev že izplačanih finančne spodbude 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do vračila.

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

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

Finančno spodbudo je mogoče dodeliti 
samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za 
dodelitev finančne spodbude pred začetkom 
izvajanja naložbe, kar pomeni, da investitor 
pred vložitvijo vloge še ne sme pričeti z iz-
vajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, 
ki so predmet finančne spodbude.

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

Sredstva podjetju se dodelijo le, če vla-
gatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu 
s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE 
in OVE. Kolikor želi veliko podjetje zače-
ti izvajati investicijo pred izdajo sklepa in 
podpisom pogodbe, mu mora komisija, ki 
pregleduje vloge, pred začetkom izvajanja 
investicije izdati potrdilo o izkazovanju spod-
bujevalnega učinka.

Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do 
30. 10. 2012, je potrebno do tega datuma 
posredovati sofinancerju dokazilo o izvede-
nem zavezujočem naročilu ključne opreme 
ali, v primeru vlagateljev, ki predstavljajo 
javni sektor, zavezujočo izjavo vlagatelja, 
da bo projekt izveden. Kolikor vlagatelj ne 
izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico 
do sofinanciranja.

Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj 
dolžan sofinancerju povrniti nastalo škodo.

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

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo 
ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred 
izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofi-
nanciranju. Kolikor se v kateri izmed našte-
tih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, 
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.

6. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati:
– Obrazec št. 1 – Vloga,
– Prilogo št. 1 – fotokopija registracije 

vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek iz 
Ajpesa,

– Prilogo št. 2 – fotokopijo akta o usta-
novitvi ali drug akt v katerem so navedene 
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registrirane dejavnosti vlagatelja (ne velja za 
samoupravne lokalne skupnosti),

– Prilogo št. 3 – odlok ali sklep o spreje-
mu lokalnega energetskega koncepta (velja 
samo za samoupravne lokalne skupnosti),

– Priloga št. 4 – sklenjena pogodba med 
partnerjema (zgolj v primeru pogodbeni-
štva),

– Priloga št. 5 – izjava vlagatelja, da je 
oziroma ni javni naročnik,

– Prilogo št. 6 – vsaj tri pridobljene po-
nudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo 
izvajali zunanji izvajalci, če storitev presega 
20.000 EUR z navedbo izbora ustreznega 
ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh po-
nudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za ose-
be, ki niso javni naročniki),

– Prilogo št. 7 – izjava vlagatelja, da je 
oziroma bo izvajalec izbran v skladu z pravi-
li, ki urejajo javno naročanje (velja za osebe, 
ki so javni naročniki),

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

– Prilogo št. 8 – izjavo, da je izbrana 
naprava navedena na seznamu toplovodni 
kurilnih naprav za centralno ogrevanje na 
lesno biomaso, Eko sklada, j.s., s katero 
dokazuje primernost opreme ali certifikat za 
predlagano napravo (velja za namen A, glej 
točko 3), oziroma certifikata za predlagano 
napravo (velja za namen B, glej točko 3),

– Prilogo št. 9 – zgoščenka, na kateri se 
nahaja faksimile podpisane vloge in vseh 
obrazcev ter prilog v pdf formatu.

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

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

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

Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo 
biti lastnoročno podpisani na za to ozna-

čenih mestih, na vseh drugih straneh pa 
podpisani ali parafirani.

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

V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za 
več projektov, mora za vsak projekt vložiti 
samostojno vlogo.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti označen naziv in naslov 
pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, 
Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U07, 
kategorija vlagatelja: podjetje / javni sektor / 
nevladni sektor namen: A / B«.

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

7. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo 

popolnost strokovna komisija (v nadaljeva-
nju: komisija) na sedežu sofinancerja, in si-
cer najprej 12. 9. 2012 ob 8.30, nato vsako 
delovno sredo do objave zaključka javnega 
razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvr-
ščene vse pravilno označene in zaprte vloge, 
ki bodo ne glede na način dostave prispele 
na naslov sofinancerja zadnji delovni dan 
pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 
13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem 
redu prejema. Nepravilno označene ali odpr-
te ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje 
vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

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

8. Način izbire projektov za dodelitev fi-
nančnih spodbud

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vr-
stnem redu prejema popolne vloge. Vlaga-
teljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso 
razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so pre-
jete istočasno, vendar jim sredstev ni mo-
goče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v 
enakih deležih glede na upravičene stroške.

Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od nje-
ga pooblaščena oseba, bo popolnim vlogam, 
ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, 
sredstva podeljeval s sklepom na podlagi 
predloga komisije. Zoper sklep ima vlagatelj 
pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema 
sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti ra-
zloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet 
pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in 
merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 
pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena 
pravica do finančne spodbude.

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

9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana preje-

mniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podla-
gi sklenjene pogodbe za projekte, izvedene 
v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po 
predložitvi ustrezne dokumentacije.

Finančna spodbuda bo prejemniku izpla-
čana po predložitvi vseh dokazil o zaključku 
projekta, ki vključujejo:

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

popisom del in materiala za celoten obseg 
projekta;

– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje ali-
neje;

– končno poročilo;
– fotografije izvedenega stanja ter konč-

no poročilo izvedenega projekta s predvide-
nimi prihranki energije;

– drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer 
utemeljeno zahteva.

Znesek izplačila se uskladi s predlože-
nim računom izvajalca ob upoštevanju raz-
pisnih pogojev.

Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh 
po prejemu zgoraj navedenih dokazil o za-
ključku naložbe na osebni bančni račun pre-
jemnika.

10. Drugo
Sofinancer ima pravico kadarkoli po pre-

jetju vloge za dodelitev finančne spodbude 
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na 
drug način preveriti namensko porabo fi-
nančnih spodbud ter skladnost dokumen-
tacije in izvedbe naložbe z določili javnega 
razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot 
tudi spoštovanja prepovedi odtujitve pred-
meta sofinanciranja. V primeru ugotovlje-
ne nenamenske porabe sredstev in krši-
tev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi 
pravice do finančne spodbude je prejemnik 
finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih fi-
nanciranjih iz javnih sredstev, mora upravi-
čenec sofinancerja nemudoma obvestiti o 
naknadni pridobitvi takšnih sredstev.

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

Petrol d.d., Ljubljana
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 Ob-4047/12
Javni medobčinski stanovanjski sklad 

Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, na pod-
lagi 20. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 40. člena 
Splošnih pogojev poslovanja Javnega med-
občinskega stanovanjskega sklada Maribor 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009-
UPB1 in 17/2012) in skladno s programom 
prodaje nepremičnin v letu 2012, razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje in opis predmeta pro-
daje

Javni medobčinski stanovanjski sklad 
Maribor bo izvršil prodajo naslednjih sta-
novanj v Mariboru po naslednjih izklicnih 
cenah:

Javne dražbe

Zap.  
št. Naslov Št.  

stan.

Vrsta 
(št. 

sob)
Etaža Leto 

gradnje
Površina 

m2
Izklicna cena 

v EUR

Kavcija  
v višini 10 % 
izklicne cene  

v EUR

1. Koroška cesta 90 9 gars. pritličje 1897 24,86 9.900,00 990,00

2. Koroška cesta 90 15 2S 1. nads 1897 59,98 16.200,00 1.620,00

3. Koroška cesta 90 18 1S 1. nads 1897 33,41 10.900,00 1.090,00

4. Koroška cesta 90 20 1S 1. nads 1897 40,63 12.300,00 1.230,00

5. Limbuška cesta 12 3 1S pritličje 1869 27,11 8.200,00 820,00

6. Limbuška cesta 12 4 1S pritličje 1869 28,28 8.600,00 860,00

7. Limbuška cesta 12 5 1S pritličje 1869 27,10 8.300,00 830,00

8. Limbuška cesta 12 6 1S pritličje 1869 29,82 9.100,00 910,00

9. Limbuška cesta 12 8 1S 1. nads 1869 20,16 6.600,00 660,00

10. Limbuška cesta 12 9 1S 1. nads 1869 32,07 9.000,00 900,00

11. Limbuška cesta 12 11 1S 1. nads 1869 30,06 8.700,00 870,00

12. Limbuška cesta 12 12 1S 1. nads 1869 27,02 10.000,00 1.000,00

13. Limbuška cesta 12 14 2S 1. nads 1869 32,94 12.000,00 1.200,00

14. Limbuška cesta 12 16 1S podstr. 1869 24,34 7.100,00 710,00

15. Limbuška cesta 12 17 1S podstr. 1869 32,86 9.200,00 920,00

16. Taborska ulica 2 1 1S pritličje 1850 28,19 8.900,00 890,00

17. Taborska ulica 2 2 1S pritličje 1850 30,94 7.300,00 730,00

18. Taborska ulica 2 3 2S pritličje 1850 48,85 14.800,00 1.480,00

19. Taborska ulica 2 5 4S 1. nads 1850 114,12 31.800,00 3.180,00

20. Taborska ulica 2 6 1S 1. nads 1850 70,25 14.500,00 1.450,00

21. Taborska ulica 2 7 1S 1. nads 1850 30,75 6.700,00 670,00

22. Valvasorjeva 
ulica 80 8 1S 1. nads 1875 34,70 10.400,00 1.040,00

23. Vurberk 93 2 2S 1. nads 1750 60,39 9.400,00 940,00
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II. Znesek višanja: znesek višanja iz-
klicne cene za vse nepremičnine znaša 
200,00 EUR.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
javne dražbe: prodajna pogodba se sklene 
z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno. 
Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku 
dražbe oziroma v primeru predkupnih upra-
vičenj, po poteku roka za uveljavitev pred-
kupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec) 
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se 
šteje, da je odstopil od nakupa.

IV. Način in rok plačila kupnine: kupni-
no je potrebno plačati v 30 dneh od skle-
njene pogodbe na TRR Javnega medob-
činskega stanovanjskega sklada Maribor 
št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za 
javna plačila v Slovenski Bistrici. Plačilo ce-
lotne kupnine v določenem roku je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne 
poravna kupnine na določen način v do-
ločenem roku, se šteje prodajna pogodba 
za razdrto. Prenos lastninske pravice se 
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo 
zemljiško knjižno dovolilo izdano po plačilu 
celotne kupnine.

V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
se bo vršila v prostorih Mestne občine Ma-
ribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, 
v II. nadstropju v Dvorani generala Rudolfa 
Maistra, dne 27. 9. 2012, ob 11. uri.

VI. Višina kavcije: dražitelji morajo do 
vključno 24. 9. 2012 plačati kavcijo v višini 
10 % izklicne cene na TRR Javnega med-
občinskega stanovanjskega sklada Maribor 
št. 01270-6950971157 z navedbo »kavcija 
za zap. št. ____«.

Navedba zaporedne številke nepremič-
nine je obvezna.

VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje 
kavcije

Plačana kavcija se uspelemu dražitelju 
(kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražite-
ljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni 
od dneva dražbe oziroma v primeru predku-
pne pravice po uveljavljanju le-te.

Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pri-
stopijo oziroma pred draženjem odstopijo 
in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se 
varščina zadrži. Organizator javne dražbe 
zadrži varščino tudi v primeru, če kupec 
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača 
kupnine.

VIII. Pogoji za sodelovanje na javni draž-
bi:

Dražitelji se morajo na dan javne draž-
be od 10.30 do najkasneje 10.50, osebno 
oglasiti na kraju dražbe ter ob prijavi na 
vpogled predložiti izvirnike naslednjih do-
kumentov:

1. potrdilo o plačani kavciji in prilože-
no celotno številko TRR računa (z navedbo 
banke) za primer vračila kavcije;

2. osebno izkaznico ali drug osebni do-
kument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji, 
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);

3. davčno številko oziroma ID številko 
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in 
telefonsko številko;

4. izpisek iz sodnega registra (pravne 
osebe) v originalu oziroma iz druge ustre-
zne evidence v originalu, star največ 30 dni;

5. morebitni pooblaščenci morajo predlo-
žiti overjeno pooblastilo za zastopanje na 
javni dražbi;

6. na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe iz Republike Slovenije 
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma dr-

žavljanstvo v eni od držav članic Evropske 
unije;

7. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico 
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa 
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratifici-
ra državni zbor, pravne osebe oziroma drugi 
poslovni sub jekti morajo predložiti izpisek iz 
sodnega registra oziroma druge ustrezne 
evidence, star največ 30 dni.

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

Po prijavi na dražbo pa do zaključka 
draženja izbrane nepremičnine dražitelji ne 
smejo zapuščati prostora, kjer se odvija jav-
na dražba, oziroma če prostor zapustijo, se 
vanj ne morejo več vrniti.

IX. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu 

videno – kupljeno in po stanju nepremičnin 
v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pi-
sne reklamacije ne bodo upoštevane.

– Pri nepremičninah pod zaporednimi 
številkami od 1 do vključno 21 in pod šte-
vilko 23 ni vzpostavljene etažne lastnine.

– Etažni lastnik v večstanovanjski stavbi 
pod zaporedno številko 23 ima v skladu 
s 124. in 66. členom veljavnega Stvarno-
pravnega zakonika pri odkupu stanova-
nja predkupno pravico, ki jo bodo lahko na 
podlagi 508. člena veljavnega Obligacij-
skega zakonika uveljavljali v 30 dneh po 
prejemu pisnega obvestila Javnega med-
občinskega stanovanjskega sklada o višini 
izdražene cene.

– Nepremičnine pod zaporednimi števil-
kami 1, 2, 3 in 4 se nahajajo v območju, ki je 
del ureditve po Odloku o lokacijskem načrtu 
za del PPE Rt 7-S (MUV, št: 4/06).

– Na pripadajočem zemljišču nepremič-
nin pod zaporednimi številkami od 16 do 
vključno 21, parc. št. 107/1, k.o. Tabor (ID 
znak 659-107/1-0), je na podlagi pogodbe 
o ustanovitvi stavbne pravice z dne 2. 10. 
2008, v zemljiški knjigi pri vknjižena stavbna 
pravica v korist Univerze v Mariboru.

– Vse nepremičnine so proste oseb in 
stvari.

– Kupec je dolžan plačati davek na pro-
met z nepremičninami, stroške notarske 
overitve podpisa prodajalca in stroške vpi-
sa prodane nepremičnine v zemljiško knjigo.

– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-
višjo ceno.

– Dražba za posamezno nepremičnino je 
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspe-
šno ponovi isto najvišjo ponudbo.

– Če dva ali več dražiteljev draži isto ne-
premičnino in zanjo ponujajo enako ceno, 
nepremičnina ni prodana, dokler eden od 
dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja 
cene ne pride, se varščina zadrži vsem dra-
žiteljem.

X. Ogled
Ogled nepremičnin bo možen:
– dne 11. 9. 2012, pod zap. št. 1-4: od 

9. do 10. ure, št. 5-15: od 10.30 do 11.30, 
št. 16-21: od 12.30 do 13.30, št. 22: od 14. 
do 15. ure;

– dne 12. 9. 2012, pod zap. št. 23: od 
9.30 do 10.30.

XI. Ustavitev postopka: direktorica Jav-
nega medobčinskega stanovanjskega skla-
da Maribor lahko ustavi postopek javne 
dražbe do sklenitve pravnega posla.

XII. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogo-

jih javne dražbe in natančnejše podatke 

o nepremičninah lahko interesenti dobijo na 
tel. 02/250-63-10.

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi 
na spletni strani Javnega medobčinske-
ga stanovanjskega sklada Maribor, www.
jmss-mb.si.

Javni medobčinski stanovanjski sklad 
Maribor

Št. 478-409-2012 Ob-4060/12
Mestna občina Koper na podlagi 20. in 

21. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

v lasti Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva 
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris 
Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 1542, k.o. 

Krkavče, stavbišče, v izmeri 59 m2, za iz-
klicno ceno 28.828,00 €, brez 2 % davka na 
promet nepremičnin;

2. Poslovni prostor na naslovu Dekani 
9, stoječ na parc. št. 108/2, k.o. Dekani, v iz-
meri 44,70 m2, za izklicno ceno 31.535,00 €, 
brez 2 % davka na promet nepremičnin;

3. Poslovni prostor na naslovu Koper, 
Gramscijev trg 1, stoječ na parc. št. 444, k.o. 
Koper, v izmeri 232,12 m2, za izklicno ceno 
271.575,00 €, brez 2 % davka na promet 
nepremičnin;

4. Poslovni prostor, v Kopru, Trigla-
vska ulica 7, stoječ na parc. št. 717/2, k.o. 
Koper, v izmeri 17,62 m2, za izklicno ceno 
20.913,00 €, brez 2 % davka na promet ne-
premičnin;

5. Poslovni prostor na naslovu Koper, 
Trubarjeva ulica 1, stoječ na parc. št. 144/1, 
k.o. Koper, v izmeri 70 m2, za izklicno ceno 
55.041,00 €, brez 2 % davka na promet ne-
premičnin;

6. Poslovni prostor na naslovu Ko-
per, Župančičeva ulica 35, stoječ na parc. 
št. 982, k.o. Koper, v izmeri 21,61 m2, za 
izklicno ceno 22.062,00 €, brez 2 % davka 
na promet nepremičnin;

7. Poslovni prostor na naslovu Koper, 
Valvasorjeva 43, stoječ na parc. št. 957, k.o. 
Koper, v izmeri 33,35 m2, za izklicno ceno 
31.315,00 €, brez 2 % davka na promet ne-
premičnin;

8. Poslovni objekt na naslovu Lazaret 
2, stoječ na parc. št. 1827/15, k.o. Jernej, 
v izmeri 1552 m2, s pripadajočim parkiriščem 
oziroma dvoriščem s parc. št. 1827/14 in in 
385.S, obe k.o. Jernej, v izmeri 1927 m2, 
za izhodiščno vrednost 893.095,00 €, brez 
2 % davka na promet nepremičnin oziroma 
20 % DDV;

9. Poslovni objekt na naslovu Lazaret 
4a, stoječ na parc. št. 1827/13, k.o. Jer-
nej, v izmeri 1070 m2, in poslovni objekt 
na naslovu Lazaret 10, stoječ na parc. 
št. 1827/11, k.o. Jernej, v izmeri 593 m2, 
s pripadajočim parkiriščem oziroma dvori-
ščem s parc. št. 1827/19, 2050/2 in 2199/2, 
vse k.o. Jernej, v izmeri 2067 m2, za iz-
hodiščno vrednost 388.025,00 €, brez 2 % 
davka na promet nepremičnin oziroma 20 % 
DDV;

10. Nepremičnini s parc. št. 5842/19 
in 5842/20, obe k.o. Bertoki, v skupni izmeri 
6.702 m2, za izklicno ceno 574.114,00 €, 
brez 20 % DDV;
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11. Nepremičnine s parc. št. 5837/10, 
5837/17, 5837/19, 5837/28, 5837/32, vse 
k.o. Bertoki, v skupni izmeri 30.498 m2, za 
izklicno ceno 2.721.169,00 €, brez 20 % 
DDV;

12. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 
5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 
5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, vse 
k.o. Bertoki, v skupni izmeri 113.958 m2, za 
izklicno ceno 2.546.940,00 €, brez 20 % 
DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin;

13. Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 
1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 
1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 
1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej, 
v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno 
2.625.000,00 €, brez 20 % DDV oziroma 2 % 
davek na promet nepremičnin;

14. Nepremičnine s parc. št. 413, 
414 in 417, vse k.o. Oltra, v skupni izmeri 
10.167 m2, za izklicno ceno 982.677,00 €, 
brez 20 % DDV;

15. Nepremičnini s parc. št. 1981/14 in 
1982/8, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 
2.691 m2, za izklicno ceno 324.831,00 €, 
brez 20 % DDV;

16. Nepremičnine s parc. št. 1981/12, 
1981/11, 1970/5, 1970/2, vse k.o. Semede-
la, v skupni izmeri 9.052 m2, za izklicno ceno 
1.038.083,00 €, brez 20 % DDV;

17. Nepremičnine s parc. št. 1969/3, 
1968/3, 2013/13, vse k.o. Semedela, 
v skupni izmeri 10.140 m2, za izklicno ceno 
1.099.480,00 €, brez 20 % DDV oziroma 2 % 
davka na promet nepremičnin;

18. Nepremičnina s parc. št. 2013/11, 
k.o. Semedela, v izmeri 2.480 m2, za izklic-
no ceno 268.904,00 €, brez 20 % DDV;

19. Nepremičnine s parc. št. 938/3, 
940 in 942/2, k.o. Oltra, v skupni izmeri 
3348 m2, za izklicno ceno 266.579,00 €, 
brez 20 % DDV;

20. Nepremičnina s parc. št. 2688/10, 
k.o. Bertoki, v izmeri 704 m2, za izklicno 
ceno 70.246,00 €, brez 20 % DDV;

21. Nepremičnina s parc. št. 777/16, 
k.o. Plavje, v izmeri 1077 m2, za izklicno 
ceno 88.478,00 €, brez 20 % DDV.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 

2. točke te javne dražbe, najnižji znesek 
višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 20 % da-
vek na dodano vrednost oziroma 2 % davek 
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu vi-

deno-kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 1542, k.o. Kr-

kavče, se nahaja na ureditvenem območju 
za poselitev, v območju izvenmestnih nase-
lij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, 
v naselju Krkavče. V naravi gre za dotrajan 
objekt.

Poslovni prostor, Dekani 9, stoječ na 
parc. št. 108/2, k.o. Dekani, se nahaja v na-
selju Dekani. Stavba je locirana na območju 
križišča Bivje, nad regionalno cesto II. reda 
Rižana – Dekani. Poslovni prostor se nahaja 
v pritličju prostostoječe dvoetažne stavbe.

Poslovni prostor na naslovu Koper, 
Gramscijev trg 1, stoječ na parc. št. 444, 
k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu 
mestnega jedra. Poslovni prostor je lociran 
v pritličju poslovno stanovanjskega objekta. 
V preteklosti se je v prostoru odvijala gostin-
ska dejavnost.

Poslovni prostor, v Kopru, Triglavska 
ulica 7, stoječ na parc. št. 717/2, k.o. Ko-
per, se nahaja v centralnem delu mestnega 
jedra. Prostor se nahaja v pritličju več sta-
novanjske stavbe in je potreben temeljite 
prenove. V prostoru se trenutno odvija če-
vljarska dejavnost.

Poslovni prostor na naslovu Koper, Tru-
barjeva ulica 1, stoječ na parc. št. 144/1, 
k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu 
mestnega jedra. Prostor je zgrajen do IV. 
gradbene faze.

Poslovni prostor na naslovu Koper, Žu-
pančičeva ulica 35, stoječ na parc. št. 982, 
k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu 
mestnega jedra. Prostor je lociran v pritli-
čju poslovno stanovanjskega objekta in je 
potreben temeljite prenove. Prostor je tre-
nutno oddan za frizersko dejavnost in v na-
ravi predstavlja zaokrožitev stanovanja v za-
sebni lasti.

Poslovni prostor na naslovu Koper, 
Valvasorjeva 43, stoječ na parc. št. 957, 
k.o.Koper, se nahaja v južnem delu mestne-
ga jedra. Prostor se nahaja v pritličju no-
vejše adaptirane stavbe in je bil prenovljen 
v sklopu prenove objekta. Po svoji naravi 
služi kot skladišče.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 
5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 
5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, 5837/10, 
5837/17, 5837/19, 5837/28, 5837/32, 
5842/19 in 5842/20, vse k.o. Bertoki se na-
hajajo v ureditvenem območju za poselitev, 
na območju za pro izvodne dejavnosti, na 
območju Sermina.

Poslovni objekt na naslovu Lazaret 2, 
stoječ na parc. št. 1827/15, k.o. Jernej s pri-
padajočim parkiriščem oziroma dvoriščem 
s parc. št. 1827/14 in 385.S, obe k.o. Jernej, 
se nahaja v ureditvenem območju za poseli-
tev, na območju za centralne dejavnosti, na 
območju mejnega prehoda Lazaret. Poslov-
ni objekt v naravi predstavlja bivši gostinski 
lokal, s katerim je upravljalo podjetje MTS 
Kompas d.d..

Poslovni objekt na naslovu Lazaret 4a, 
stoječ na parc. št. 1827/13, k.o. Jernej in 
poslovni objekt na naslovu Lazaret 10, sto-
ječ na parc. št. 1827/11, k.o. Jernej s pri-
padajočim parkiriščem oziroma dvoriščem 
s parc. št. 1827/19, 2050/2 in 2199/2, vse 
k.o. Jernej, se nahajata v ureditvenem ob-
močju za poselitev, na območju za centralne 
dejavnosti, na območju mejnega prehoda 
Lazaret. Izhodiščna vrednost nepremičnin 
je bila določena upoštevaje obstoječe naje-
mno razmerje z gospodarsko družbo Kom-
pas Lazaret d.o.o., Lazaret 4a, Ankaran, ki 
ima predmetni prostor še vedno v uporabi.

Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 
1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 
1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 
54.S in 309.S k.o. Jernej, se nahajajo v ure-
ditvenem območju za poselitev, v območju 
centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran – 
na območju Debelega rtiča.

Nepremičnine s parc. št. 413, 414 in 417, 
940, 942/2, 938/3, vse k.o. Oltra, se naha-
jajo v ureditvenem območju za poselitev, na 
območju za centralne dejavnosti, v naselju 
Ankaran.

Nepremičnine s parc. št. 1982/8, 
1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 
1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. 
Semedela se nahajajo v ureditvenem obmo-
čju za poselitev, na območju za stanovanja, 
na območju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnina s parc. št. 2688/10, k.o. 
Bertoki se nahaja v ureditvenem območju za 

poselitev, v območju izven mestnih naselij, 
ki je namenjeno za mešano urbano rabo, 
v naselju Pobegi.

Nepremičnina s parc. št. 777/16, vse k.o. 
Plavje se nahaja v ureditvenem območju za 
poselitev, v območju izven mestnih naselij, 
ki je namenjeno za mešano urbano rabo, 
v zaselku Puberli.

Vse predmetne nepremičnine se naha-
jajo na območju, ki se ureja po določilih Od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih v Me-
stni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 
in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 
22/09) razen nepremičnin s parc. št. 444, 
717/2, 144/1, 1053, 982, 957, vse k.o. Ko-
per, ki se nahajajo na območju, ki se ureja 
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih 
za posege v prostor na območju mestne-
ga jedra mesta Koper z vplivnim območjem 
(Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, 
št. 16/07- obvezna razlaga, 39/07- obve-
zna razlaga, 65/10- spremembe in dopol-
nitve, 14/11- obvezna razlaga), nepremič-
nin s parc. št. 5837/10, 5837/17, 5837/19, 
5837/28, 5837/32 in 5842/19, vse k.o. Ber-
toki, ki se nahajajo na območju, ki se ureja 
z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za 
drugi tir železniške proge na odseku Divača 
Koper (Uradni list RS, št. 43/05), katera je 
v fazi spremembe za določitev nove na-
menske rabe zemljišča, nepremičnin s parc. 
št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 
5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 
5729/1, 5729/2, vse k.o. Bertoki, ki se na-
hajajo na območju, ki se ureja po določilih 
Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena 
cona Sermin« (UO, št. 32/87), ter nepre-
mičnin s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 
1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 
2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela, ki 
se nahajajo na območju, ki se ureja z Od-
lokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko 
cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 
40/2003, Uradni list RS, št. 51/05, 45/06, 
39/07, 22/08), kateri je v postopku spre-
membe za določitev nove namenske rabe 
objektov (stanovanjska – pod zap. št. 19 in 
20 ter trgovsko poslovna dejavnost – pod 
zap. št. 17 in 18).

Nepremičnine, ki so predmet javne draž-
be predstavljajo stvarno premoženje v lasti 
Mestne občine Koper, katerega slednja ne 
potrebuje za opravljanje svojih nalog, skla-
dno s 4. členom Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).

Kolikor bi se na nepremičninah, ki 
so predmet javne dražbe izkazalo, da so 
obremenjene z gospodarsko javno infra-
strukturo, se kupec zaveže skleniti ustre-
zno služnostno pogodbo v korist upravljavca 
navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana 
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, 
da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti pro-
dajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku 
dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima Mestna 
občina Koper pravico zadržati vplačano 
varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na pod-
lagi zemljiško knjižnega dovolila po plačilu 
celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine
Kupec je dolžan plačati celotno kupni-

no najkasneje v 30 dneh od izdaje računa 
s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistve-
na sestavina pogodbe. V primeru, da kupec 
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ne poravna kupnine na določen način in 
v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se 
prodajna pogodba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 27. 9. 

2012, v prostorih sejne sobe v pritličju Me-
stne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Ko-
per, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se 
bodo morali pred začetkom draženja zain-
teresirane nepremičnine izkazati z dokazili 
navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če 
udeleženec javne dražbe ne predloži zahte-
vanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj 
navedenih pogojev ne more sodelovati na 
javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača 

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

– Plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

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

– Predloži izvirnik veljavnega osebnega 
dokumenta in davčno številko, če se prijavi 
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni 
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, 
če se prijavi samostojni podjetnik;

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

Vse listine, razen dokazil o plačilu var-
ščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa 
overjeno kopijo listine.

9. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni 

dražbi morajo vplačati varščino v višini 20 % 
od izklicne cene nepremičnin na podračun 
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi 
Republike Slovenije za javna plačila (UJP) 
– Urad Koper številka: 01250-0100005794, 
obvezni sklic na številko 00 478-409-2012-
…….(zap. št. nepremičnine). Varščino je po-
trebno vplačati najkasneje do vključno 25. 9. 
2012. Varščina bo neuspelim ponudnikom 
vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po 
opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudni-
ku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. 
V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil 
pogodbe ali plačal kupnine, lahko organiza-
tor javne dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu 

videno kupljeno, zato morebitne reklama-
cije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo 
upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vode-
nje postopkov razpolaganja in upravljanja 
s stvarnim premoženjem občine (v nadalje-
vanju komisija) ter je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za 
posamezno nepremičnino. Takrat komisija 
ugotovi komu in po kakšni ceni je bil pred-
met javne dražbe prodan in kupca pozove 
k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je jav-
na dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je 
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik 
o poteku dražbe. Morebitne spore reši ko-
misija.

Mestna občina Koper lahko brez kakr-
šnekoli odškodninske odgovornosti kadar-
koli prekine oziroma ustavi postopek proda-
je, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo: stroške 
sklenitve pogodbe, davek na dodano vre-
dnost oziroma davek na promet nepremič-
nin, stroške notarskih storitev ter takso za 
vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepre-
mičnin.

12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si 
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji pro-
daji nepremičnin in neodplačno ter časovno 
neomejeno služnost za potrebe izgradnje 
objektov in omrežja javne komunalne in-
frastrukture.

13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne 
dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10).

14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila 
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko in-
teresenti dobijo na Uradu za nepremični-
ne Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-73, 
v času uradnih ur.

Mestna občina Koper

Št. 406-1/2012/36 Ob-4072/12
Agencija za pošto in elektronske komu-

nikacije Republike Slovenije, ki jo zastopa 
direktor Franc Dolenc, v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja

javno dražbo
za prodajo dveh vozil

1. Naziv in sedež organizatorja javne 
dražbe in prodajalca: Agencija za pošto in 
elektronske komunikacije, Stegne 7, 1000 
Ljub ljana.

2. Predmet prodaje je:
Vozilo 1:
– osebni avtomobil: znamka NISSAN 

PATHFINDER, tip R51-C01 4/2.0,
– registrska številka: vozilo odjavljeno iz 

prometa,
– leto izdelave: 2007,
– datum prve registracije: 26. 4. 2007,
– vrsta goriva: diesel,
– število sedežev: 7,
– barva vozila: črna-kovinska, E9D,
– identifikacijska št.:  

VSKJVWR51UO199427,
– delovna prostornina motorja: 2.488 

ccm,
– moč motorja: 126 kW,
– tip motorja: YD25,
– oblika ali namen karoserije: AF večna-

mensko vozilo,
– št. prevoženih km: cca 84.500 km,
– vozilo izkazuje pričakovano fizično za-

staranje, bilo je redno vzdrževano in ima 
standardno opremo.

Vozilo 2:
– delovno vozilo-potujoči laboratorij, na-

menjen za meritve in servisiranje: znamka 
Mercedes Benz, tip Sprinter 2i2.0,

– registrska številka: vozilo odjavljeno iz 
prometa,

– leto izdelave: 1996,
– datum prve registracije: 24. 12. 1996,
– vrsta goriva: diesel,
– število sedežev: 1+2,
– barva vozila: zelena
– identifikacijska št.: WO89146218655527,

– delovna prostornina motorja: 2.874 
ccm,

– moč motorja: 90 kW,
– tip motorja: OM 602 LA 90,
– oblika ali namen karoserije: furgon,
– št. prevoženih km: cca 111.000 km,
– št. potrdila o skladnosti A 0203148,
– vozilo izkazuje pričakovano fizično za-

staranje, bilo je redno vzdrževano.
Vozilo se je uporabljalo za meritve na 

terenu, v vozilu je vgrajeno laboratorijsko 
pohištvo, ima prevrtano streho in druge pri-
trdilne posege v kesonu.

3. Pogoji prodaje na javni dražbi
Vsako izmed vozil se bo dražilo posebej.
Vrednost vozila 1 je bila ocenjena na 

podlagi izvedenskega mnenja marca 2012, 
ki je vozilo ocenilo na 14.500,00 EUR, kar 
je predstavljalo začetno izklicno ceno prve 
dražbe, ki pa je bila neuspešna. Neuspešna 
je bila tudi druga javna dražba za izklicno 
ceno 13.500,00 EUR. Začetna izklicna cena 
je bila sedaj v skladu s 34. členom Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), ki dovoljuje zmanjšanje prvotne 
izklicne cene do 25 odstotkov, zmanjšana 
na 12.500,00 EUR.

Vrednost vozila 2 je bila ocenjena na 
podlagi izvedenskega mnenja oktobra 
2011, ki je vozilo ocenilo na 1.500,00 EUR, 
kar predstavlja začetno izklicno ceno javne 
dražbe.

Vsako vozilo se bo prodalo dražitelju, za 
katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil 
najvišjo ceno.

4. Izklicna cena:
– za vozilo 1: 12.500,00 EUR,
– za vozilo 2: 1.500,00 EUR.
5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 

višanja kupnine za vozilo 1 je 200 EUR, za 
vozilo 2 pa 100 EUR.

6. Način in rok plačila kupnine: kupnino 
bo kupec poravnal v roku 8 dni po zaklju-
čeni javni dražbi. Plačilo celotne kupnine 
v prej navedenem roku je bistvena sesta-
vina pravnega posla. Stroške prepisa vozil 
plača kupec.

7. Drugi pogoji:
– vozili sta naprodaj po načelu »vide-

no–kupljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 8 dni 

po končani dražbi plačati celotno kupnino 
in skleniti z naročnikom prodajno pogodbo;

– če izbrani dražitelj ne plača celotne 
kupnine in ne sklene prodajne pogodbe 
v predpisanem roku, je postopek javne 
dražbe razveljavljen, vplačano varščino pa 
prodajalec zadrži;

– kupec mora prevzeti vozilo v roku 8 dni 
od plačila celotne kupnine;

– vse stroške v zvezi s pogodbo oziroma 
prepisom vozila poravna kupec.

8. Pogoji za udeležbo na dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo doma-

če in tuje pravne in fizične osebe, ki pred 
začetkom javne dražbe za vozilo, pri dražbi 
katerega želijo sodelovati, vplačajo varščino 
v višini 10 % izklicne cene, katero nakažejo 
na podračun pri UJP 01100-6370284040, 
z obveznim sklicem na št. 09-2012;

– dražitelji se morajo pred pričetkom jav-
ne dražbe izkazati s potrdilom o plačani 
varščini v znesku 10 % izklicne cene vozila. 
Neuspelim dražiteljem se bo varščina vrnila 
v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi brez 
obresti, najugodnejšemu dražitelju pa se 
varščina všteje v kupnino;
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– če kupec ne poravna celotne kupnine 
v roku 8 dni od končane javne dražbe, pro-
dajalec obdrži varščino in se ta ne všteje 
v kupnino, temveč je kupec dolžan plačati 
celotno kupnino;

– prodajalec je na podlagi te javne draž-
be zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe 
z uspelim dražiteljem.

9. Kraj in čas dražbe: javna dražba bo 
potekala v ponedeljek, dne 24. 9. 2012 ob 
10. uri, v prostorih Agencije za pošto in ele-
ktronske komunikacije Republike Slovenije, 
Stegne 7, 1000 Ljub ljana.

10. Dodatne informacije: vozilo si je mo-
goče ogledati dne 19. 9. 2012 od 9. do 
11. ure, na parkirnem prostoru prodajalca.

11. Prodajalec lahko postopek ustavi 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se 
dražiteljem povrne morebitno vplačana var-
ščina.

Besedilo dražbe je objavljeno tudi na 
spletni strani Agencije za pošto in elektron-
ske komunikacije Republike Slovenije, www.
apek.si, v rubriki Razpisi.

Dodatne informacije v zvezi s potekom 
javne dražbe dobite na tel. 01/583-63-00.

Agencija za pošto in elektronske  
komunikacije Republike Slovenije
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Št. 34/12 Ob-4033/12
Svet zavoda OŠ Jarenina, Jareninski Dol 

26, 2221 Jarenina, na podlagi sklepa z dne 
10. 6. 2012 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske 
pogoje in posebne pogoje, skladno z Za-
konom o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni 
list RS, 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti 
za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, 
najmanj 5 let delovnih izkušenj v VIZ, naziv 
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let 
naziv mentor, opravljen ravnateljski izpit, po-
trdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev in potrdilo o ne-
kaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zo-
per spolno nedotakljivost, program vodenja 
zavoda, dosedanje delovne izkušnje, kratek 
življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda OŠ Jarenina, 
Jareninski Dol 26, 2221 Jarenina, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Jarenina

Št. 27/2012 Ob-4034/12
Svet zavoda Glasbene šole Ravne na 

Koroškem, Javornik 35, 2390 Ravne na Ko-
roškem, na podlagi določil Zakona o organi-
zaciji 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), razpisuje prosto delovno me-
sto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenova-

nje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpol-
njevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 64/09, 
65/09, 20/11).

Kandidati/kandidatke morajo imeti peda-
goške, vodstvene, organizacijske in druge 
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imeno-
van, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po 
študijskih programih za pridobitev izobraz-
be druge stopnje oziroma raven izobrazbe, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje (skladno s 53. členom ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 36/08, 58/09 – popr. in 20/11) 
ali izpolnjuje pogoje skladno s 145. členom 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – 
popr. in 20/11),

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali 
za svetovalnega delavca na šoli, na kateri 
kandidira za ravnatelja,

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

– ima opravljen strokovni izpit na področju 
vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,

– ima pridobljeno pedagoško-andragoško 
izobrazbo,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma 
najmanj pet let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma 
si ga bo pridobil najkasneje v enem letu po 
začetku mandata,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen za-
pora v trajanju več kot šest mesecev,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi ka-
znivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– ni bil zoper njega uveden kazenski po-
stopek zaradi kaznivega dejanja zoper spol-
no nedotakljivost.

Kandidat mora k prijavi predložiti program 
vodenja zavoda.

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

Začetek dela bo 1. 1. 2013.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, na-
zivu, opravljenem strokovnem izpitu, morebi-
tnem opravljenem ravnateljskem izpitu, pro-
gram vodenja zavoda, dosedanjih delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim 
življenjepisom, potrdilo Ministrstva za pravo-
sodje o nekaznovanosti zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po ura-
dni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo 
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno ne-
dotakljivost) ter potrdilo pristojnega sodišča, 
da postopek zaradi kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost zoper kandidata ni bil 
uveden, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Rav-
ne na Koroškem, Javornik 35, 2390 Ravne 
na Koroškem, s pripisom Prijava na razpis 
za ravnatelja.

O izboru bodo kandidati/kandidatke 
obveščeni/e v zakonitem roku.

Razpis je objavljen v Uradnem listu RS, 
na spletni strani in oglasni deski Glasbene 
šole Ravne na Koroškem.

Svet zavoda  
Glasbene šole Ravne na Koroškem

 Ob-4052/12
Na podlagi 17. člena Odloka o ustano-

vitvi javnega podjetja Center za ravnanje 
z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, 
št. 34/08, 54/09 in 67/10) in 17. člena Po-
godbe o ustanovitvi javnega podjetja Cen-
ter za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. 
z dne 27. 6. 2011, Svet ustanoviteljic jav-
nega podjetja Center za ravnanje z odpad-
ki Puconci d.o.o. objavlja javni razpis za 
delovno mesto

direktor javnega podjetja CEROP d.o.o.
Kandidat za direktorja javnega podjetja 

mora poleg splošnih zakonskih pogojev iz-
polnjevati še naslednje pogoje:

– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo 
ekonomske, pravne, organizacijske ali druge 
ustrezne smeri,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na 
vodilnih delovnih mestih,

– ima organizacijske, strokovne in vod-
stvene sposobnosti,

– je državljan R Slovenije,
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnje-

vanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi pri-
ložiti še:

1. življenjepis,
2. program dela javnega podjetja,
3. izjavo v skladu z drugim odstavkom 

255. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 
33/11, 91/11, 32/12 in 57/12), da:

– ni že član drugega organa vodenja ali 
nadzora te družbe,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi ka-
znivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper 
delovno razmerje in socialno varnost, zoper 
pravni promet, zoper premoženje, zoper oko-
lje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne 
sme biti član organa vodenja ali nadzora pet 
let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po 
prestani kazni zapora;

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepo-
vedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja 
prepoved,

– ni bil kot član organa vodenja ali nad-
zora družbe, nad katerim je bil začet stečajni 
postopek, pravnomočno obsojen na plačilo 
odškodnine upnikom v skladu z določbami 
zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, 
o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve 
leti po pravnomočnosti sodbe,

4. izjavo, da za namen tega postopka, or-
ganu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje prido-
bitev podatkov iz druge, tretje in četrte alineje 
4. točke iz uradnih evidenc.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira 
kandidata se bo presojala na podlagi predlo-
ženih dokazil. Med kandidati, ki bodo izpol-
njevali zahtevane pogoje, ima lahko prednost 
kandidat, ki ima delovne izkušnje s področja 
komunalnih dejavnosti.

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnje-
vanju pogojev in zahtevane priloge kandida-
ti pošljejo priporočeno, v zaprti ovojnici, na 
naslov: CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 
Puconci, s pripisom: »Ne odpiraj – javni raz-
pis za direktorja«. Rok za prijavo je 8 dni od 
dneva objave razpisa v Uradnem listu R Slo-
venije. V izbirni postopek se bodo uvrstile 
samo popolne in pravočasno prispele vlo-
ge kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisne 
pogoje. Za nepopolno vlogo bo štela tudi 
vloga, ko kandidat ne priloži v objavi razpisa 
zahtevane dokumentacije ter vloga, iz kate-
re ni mogoče razbrati ali kandidat izpolnjuje 
razpisne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh 
od sprejetja sklepa o imenovanju oziroma 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi z izbranim 
kandidatom.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni 
izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Svet ustanoviteljic javnega podjetja 
Center za ravnanje z odpadki Puconci 

d.o.o.

Razpisi delovnih mest
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 Ob-4053/12
Nadzorni svet Eko sklada, Slovenske-

ga okoljskega javnega sklada na podlagi 
20. člena Zakona o javnih skladih (Uradni 
list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) in v skla-
du s 24. členom Akta o o ustanovitvi Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in 1/12) 
objavlja javni natečaj za delovno mesto

direktor Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada.

Za direktorja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada je lahko imeno-
vana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo eko-
nomske ali tehnične smeri,

– da ima vsaj osem let delovnih izkušenj, 
od tega pet let na vodilnih delovnih mestih 
podobne zahtevnosti,

– da ni bila pravnomočno obsojena za 
kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati 
z interdisciplinarnimi znanji o trajnostnem 
upravljanju naravnih virov, dobrim poznava-
njem sistemske finančne zakonodaje, ak-
tivnim znanjem najmanj enega svetovnega 
jezika ter z znanjem iz poslovodenja in orga-
nizacije podjetij, s poudarkom na ravnanju 
z ljudmi pri delu.

Kandidat mora prijavi priložiti naslednje 
dokumente:

1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja zah-
tevane izobrazbe, iz katerega mora biti raz-
vidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
dobljena,

2. dokazila o pridobljenih delovnih izku-
šnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje 
pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen 
na nepogojno kazen zaradi kaznivega deja-
nja in da dovoljuje Eko skladu, j.s. pridobitev 
podatkov iz uradnih evidenc za namen pre-
verjanja razpisnega pogoja nekaznovanosti,

4. kratek življenjepis,
5. program razvoja oziroma vizijo dela 

Eko sklada, j.s. za mandatno obdobje 1. 11. 
2012 – 31. 10. 2016.

Direktorja Eko sklada, j.s. bo na predlog 
nadzornega sveta sklada imenovala Vlada 
Republike Slovenije za dobo štirih let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. 
Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici 
z označbo »Ne odpiraj – Javni natečaj za di-
rektorja Eko sklada«, na naslov: Eko sklad, 
j.s., Nadzorni svet sklada, Bleiweisova c. 30, 
1000 Ljub ljana.

Prijava mora biti poslana v roku petnaj-
stih dni po objavi v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
v zakonskem roku. Obvestilo o končanem 
izbirnem postopku bo objavljeno tudi na 
spletni strani Eko sklada, j.s.

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

Nadzorni svet Eko sklada,  
Slovenskega okoljskega javnega sklada

Št. 381 Ob-4056/12
Svet Gimnazije Celje – Center, Koso-

velova ulica 1, 3000 Celje, na podlagi Za-

kona 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 in 20/11) razpi-
suje 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 in 20/11).

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

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 
mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek 
dela je 1. 1. 2013 oziroma skladno s skle-
pom o imenovanju oziroma s soglasjem mi-
nistra k imenovanju.

Pisne prijave z overjenimi fotokopijami 
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

– potrdilo o izobrazbi, nazivu;
– potrdilo o strokovnem izpitu;
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem 

izpitu – kandidat/ka lahko kandidira tudi brez 
ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti 
v roku enega leta, sicer preneha mandat 
po zakonu;

– opis dosedanjih delovnih izkušenj;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot 6 mesecev;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kazni-
vega dejanja zoper spolno nedotakljivost;

– program vodenja zavoda, ki ga bodo 
kandidati tudi predstavili Svetu zavoda

pošljite v zaprti ovojnici s pripisom »Za 
razpis ravnatelja/ice« v 8 dneh po objavi tega 
razpisa na naslov Gimnazija Celje – Center, 
Kosovelova ulica 1, 3000 Celje. Potrdila ne 
smejo biti starejša od enega meseca.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, 
če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko 
oddana na pošto.

O izboru bodo kandidati obveščeni 
v 4 mesecih po objavi razpisa.

Svet Gimnazije Celje – Center

Su -V-16/12-2 Ob-4064/12
Ustavno sodišče Republike Slovenije 

na podlagi prvega odstavka 7. člena Za-
kona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – 
v nadaljevanju ZUstS) objavlja poziv za 
prijavo možnih kandidatk in kandidatov 
(v nadaljevanju kandidati) za generalno 
sekretarko oziroma generalnega sekre-
tarja Ustavnega sodišča (v nadaljevanju 
generalni sekretar).

Za generalnega sekretarja Ustavnega so-
dišča je v skladu s petim odstavkom 14. čle-
na Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list 
RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11 – v nadaljevanju 
Poslovnik) lahko imenovan univerzitetni di-
plomirani pravnik, ki ima opravljen pravniški 
državni izpit in pridobljen magisterij pravnih 
znanosti, ali univerzitetni diplomirani pravnik, 
ki ima pridobljen doktorat pravnih znanosti, 
in ima najmanj deset let delovnih izkušenj na 
delih, za katera se zahteva izobrazba univer-
zitetnega diplomiranega pravnika.

V skladu s prvim odstavkom 7. člena 
ZUstS in s četrtim odstavkom 14. člena Po-
slovnika imenuje generalnega sekretarja 
Ustavno sodišče na upravni seji z večino 
glasov vseh sodnikov.

Kandidati morajo predložiti dokazila o iz-
polnjevanju pogojev in življenjepis z opisom 
strokovne dejavnosti po pridobljeni diplo-
mi univerzitetnega diplomiranega pravnika 
v roku 15 dni po objavi tega poziva v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Kandidati naj prijave predložijo v zaprti 
ovojnici na naslov: Ustavno sodišče Repu-
blike Slovenije, Beethovnova 10, p.p. 1713, 
SI-1002 Ljub ljana, s pripisom »Poziv – Ne 
odpiraj«.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

 Ob-4066/12
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljub-

ljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi sklepa, sprejetega na 46. redni seji 
Sveta Zavoda za gluhe in naglušne Ljub-
ljana, dne 18. 6. 2012, razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice organizacijske 
enote Srednja šola in dom.

Kandidat/ka mora za imenovanje za rav-
natelja/ico izpolnjevati splošne zakonske 
pogoje in posebne pogoje, skladno z Za-
konom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 
ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12 in spremembe).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti 
za uspešno vodenje organizacijske enote 
Srednja šola in dom. V skladu s pravilnikom 
o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih 
mest ZGNL, morajo imeti kandidati/ke tudi 
znanje slovenskega znakovnega jezika na 
ravni III. stopnje.

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

Predvideni začetek dela je 1. 1. 2013.
Pisne ponudbe z overjenimi dokazili 

o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: potrdilo 
o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravlje-
nem ravnateljskem izpitu (kandidat/ka lah-
ko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, 
a si ga mora pridobiti v letu dni po nastopu 
mandata), potrdilo o nekaznovanosti zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev in 
potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost in potr-
dilo, da proti kandidat/ki ni uveden postopek 
zaradi kaznivega dejanja, potrdilo o zna-
nju slovenskega znakovnega jezika (znanje 
mora kandidat/ka pridobiti v roku treh let po 
nastopu mandata), kratek program vodenja 
organizacijske enote Srednja šola in dom, 
dosedanje delovne izkušnje in življenjepis.

Navedeno pošljite v zaprti ovojnici 
v 10 dneh po objavi razpisa, na naslov: 
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljub ljana, 
Vojkova cesta 74, 1000 Ljub ljana, z oznako 
“Prijava na razpis za ravnatelja/ico”.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o ime-
novanju prejeli/e v zakonitem roku.

Zavod za gluhe in naglušne  
Ljubljana
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Št. 478-123/2012/3 Ob-4039/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za no-

tranje zadeve, Ljub ljana, Štefanova 2 (v 
nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zako-
nom o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih 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) 
objavlja

javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javne draž-

be: Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Štefanova 2, Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje
Premičnine, in sicer 88 kom. rabljenih 

prevoznih sredstev in 1049 kom. avtoma-
teriala naročnika. Seznam premičnin, ki 
so predmet prodaje, je razviden iz doku-
mentacije javne ponudbe.

Ponudnik mora ponuditi odkup vseh 
enot, ki so predmet prodaje v celoti. Ponud-
ba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot, 
bo izločena iz nadaljnje obravnave.

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

4. Način in rok plačila kupnine: kupec 
poravna kupnino na podlagi izstavljenega 
računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne 
kupnine v navedenem roku, je bistvena se-
stavina pravnega posla.

5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena za premičnine, ki 

so predmet javne prodaje, znaša skupaj 
48.789,60 EUR.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potr-
dilo o vplačani varščini v višini 10 % izho-
diščne cene za posamezen sklop. Varščino 
vplačajo na račun Ministrstva za notranje 
zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic 
št. 28 17116-2990008-39907212.

Varščina bo uspelemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo 
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni 
po končanem postopku javnega zbiranja 
ponudb.

6. Dokumentacija: ponudniki bodo s po-
drobnejšimi pogoji prodaje 88 kom. rabljenih 
prevoznih sredstev in 1049 kom. avtomate-
riala seznanjeni iz dokumentacije predme-
tnega javnega zbiranja ponudb, ki bo obja-
vljena na spletni strani naročnika od dneva 
objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem 
listu RS oziroma jo lahko ponudniki dvignejo 
na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, 
Urad za logistiko, Služba za opremljanje in 
upravljanje z materialnimi sredstvi, Vodovo-
dna 93a, Ljub ljana. Kontaktni osebi: Saša 
Rajkovič, tel. 01/428-44-92 in Franci Kra-
maršič, tel. 01/428-56-63.

7. Ogled premičnin: ogled premičnin je 
mogoč od dneva objave javnega zbiranja 
ponudb do roka za oddajo ponudb po pred-
hodnem dogovoru s kontaktnima osebama 
iz predhodne točke te objave.

8. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod 
katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo 
ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, 
so razvidni iz dokumentacije javnega zbira-
nja ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če 

bodo predložene v pisni obliki na obrazcih 
iz dokumentacije.

9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane 
bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih 
kuvertah in na predpisanih obrazcih najka-
sneje do 24. 9. 2012 do 12. ure, na naslov: 
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
2, 1501 Ljub ljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano 
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo 
najmanj do 25. 11. 2012.

11. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »vi-

deno-kupljeno«;
– možen je samo odkup vseh enot sku-

paj;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 

izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izhodiščne cene;

– ponudniki bodo o izidu postopka jav-
nega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe 
pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpi-
ranja ponudb;

– izbrani ponudnik je dolžan v 15 dneh 
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponu-
dnika skleniti z naročnikom kupoprodajno 
pogodbo;

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v predpisanem roku, 
bo postopek javne ponudbe razveljavljen, 
vplačana varščina bo zadržana;

– kupec mora premičnine prevzeti in od-
straniti iz skladišča prodajalca v roku 14 dni 
od plačila celotne kupnine;

– stroške v zvezi s prenosom lastništva 
ter morebitne druge dajatve pogodbe plača 
kupec;

– naročnik v skladu s petim odstavkom 
5. člena Zakona o davku na dodano vre-
dnost ni zavezanec za plačilo DDV;

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

– če je med prejetimi ponudbami več naj-
ugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma 
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka 
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna 
pogajanja.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 9. 2012 
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Kersnikova 2, Ljub ljana.

13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisi-
ja za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj 
ponudb za prodajo stvarnega premoženja 
Ministrstva za notranje zadeve s soglas-
jem predstojnika lahko postopek ustavi do 
podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stro-
ške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za 
prevzem razpisne dokumentacije.

14. Kontaktna oseba za izvedbo postop-
ka javnega zbiranja ponudb: Mojca Pleško 
Grah, tel. 01/428-47-23, faks 01/428-59-03, 
el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali Ja-
smina Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. na-
slov: jasmina.strgarsek@gov.si.

Republika Slovenija,  
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 007-960/2012/5 Ob-4073/12
Na podlagi četrtega odstavka 24. čle-

na Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih 

cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 
objavlja razrešitev

1. mag. Ivana Simiča, sodnega izve-
denca, imenovanega za strokovno podro-
čje ekonomija, podpodročje davki, z dnem 
15. 6. 2012,

2. Franca Rudolfa, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje kme-
tijstvo, podpodročje kmetijstvo – splošno in 
strokovno področje gozdarstvo, podpodro-
čje gozdarstvo – splošno in sodnega ce-
nilca, imenovanega za strokovno področje 
kmetijstvo, podpodročje kmetijstvo – splo-
šno in strokovno področje gozdarstvo, pod-
področje gozdarstvo – splošno, z dnem 
15. 6. 2012,

3. Aljoša Žerjala, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje raču-
nalništvo in informatika, podpodročje raču-
nalništvo, z dnem 15. 6. 2012,

4. Dratogina Krofla, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročje gradbeništvo splo-
šno, z dnem 18. 6. 2012,

5. Tomaža Jožefa Jančigaja, sodnega iz-
vedenca, imenovanega za strokovno podro-
čje medicina, podpodročje sodna medicina, 
z dnem 18. 6. 2012.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena 
Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS, 
št. 88/10 in 1/12) Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo objavlja razrešitev:

6. Mojce Dolžan, sodne tolmačke, ime-
novane za nemški jezik, z dnem 15. 6. 2012,

7. Štefanije Potočnik, sodne tolmačke, 
imenovane za nemški jezik, z dnem 15. 6. 
2012.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

Št. 31229-2/2012 Ob-4038/12
Svet za avtorsko pravo (v nadaljevanju: 

Svet) v zadevi vlagateljice Združenja kabel-
skih operaterjev Slovenije GIZ, Ljub ljana, 
Celovška 150, ki jo zastopa odvetniška 
pisarna Matjaž Pantelič iz Ljub ljane, proti 
nasprotni stranki Združenju skladateljev in 
avtorjev za zaščito avtorske pravice Slove-
nije, Trzin, Špruha 19, na podlagi smiselne 
uporabe drugega odstavka 143. člena in 
44. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (v nadaljevanju: ZUP)

poziva
vsakogar, ki izkaže pravni interes, da se 

udeleži postopka določitve primerne tarife 
in začasne tarife za kabelsko retransmisijo 
avtorskih del (sub jekte, ki pri svoji dejavno-
sti opravljajo storitev kabelske retransmisije 
po 2. točki 31. člena Zakona o avtorskih in 
sorodnih pravicah; v nadaljevanju: ZASP; 
44. člen v zvezi s 43. členom ZUP in sed-
mim odstavkom 157.a člena ZASP ter smi-
selno drugi odstavek 157.a člena ZASP).

Rok za priglasitev udeležbe v postopku: 
petnajst dni od objave poziva v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Pravni pouk:
1. Zainteresirani mora v roku petnaj-

stih dni od objave tega poziva založiti 
15.000,00 EUR, sicer bo Svet njegovo vlo-

Druge objave
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go zavrgel (peti odstavek v zvezi s četrtim 
odstavkom 157.c člena ZASP).

2. Ta sredstva je dolžan plačati na tran-
sakcijski račun, številka 01100-6300109972, 
s sklicem: 18 21318-2011000-0031229212. 
Dokazilo o plačilu predujma naj predloži 
Svetu.

3. V vlogi mora navesti dejstva in predla-
gati dokaze, na katere opira svoje predloge 
ali s katerimi izpodbija navedbe in dokaze 
druge stranke (peti odstavek 157.a člena 
ZASP).

Svet za avtorsko pravo

Št. 3528-0007/2012 Ob-4032/12
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica, na podlagi 20. in 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) 
in 6. člena Odloka o oddajanju poslovnih 
prostorov v najem (Uradni list RS, št. 78/05 
– UPB) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem

1. Najemodajalec/organizator javnega 
zbiranja ponudb: Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

2. Predmet oddaje v najem
Poslovni prostor, v izmeri 20,96 m2 (pi-

sarna št. 8) v tretji etaži poslovnega objekta, 
na naslovu Trg svobode 11, Sevnica. Po-
slovni prostor se oddaja za izvajanje stori-
tvene dejavnosti.

Najemnik ima pravico do souporabe sa-
nitarij, stopnišča in hodnika, ki se uporablja-
jo za uporabnike prostorov v tretji etaži.

3. Izhodiščna najemnina: izhodiščna na-
jemnina skladno z določbami Odloka o od-
dajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni 
list RS, št. 78/05 – UPB) za poslovni prostor 
iz prejšnje točke za izvajanje dejavnosti iz 2. 
skupine (pro izvodne in storitvene dejavno-
sti) znaša 96,85 EUR na mesec. Najemnina 
ne vključuje obratovalnih stroškov.

4. Čas, za katerega se poslovni prostor 
daje v najem: najemna pogodba se sklepa 
za določen čas 5 let z možnostjo podalj-
šanja.

5. Varščina: ponudnik mora pred izte-
kom roka za zbiranje ponudb plačati var-
ščino v višini ene izhodiščne mesečne 
najemnine (96,85 EUR), s katero jamči 
za resnost ponudbe in izpolnjevanje po-
godbenih obveznosti. Varščino, je potreb-
no vplačati na transakcijski račun Občine 
Sevnica, št. 01310-0100008286, sklic 00 
3528-0007-2012, namen: varščina. Varščina 
bo uspelemu ponudniku vračunana v me-
sečno najemnino ali zadržana, če pogodbe 
ne bo sklenil, neuspelim ponudnikom pa 
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po kon-
čani izbiri.

6. Pogoji za predložitev ponudb
Ponudba mora biti pisna in mora vsebo-

vati naslednje podatke:
– ime in priimek oziroma firmo, naslov 

stalnega bivališča oziroma sedež ponudni-
ka, številko transakcijskega računa (vračilo 
varščine), matično in davčno številko;

– fizične osebe: kopijo osebnega doku-
menta;

– pravne osebe: izpisek iz poslovnega 
registra, ki izkazuje zadnje stanje;

– opis dejavnosti, ki se bo izvajala v po-
slovnem prostoru;

– ponujeno mesečno višino najemnine, 
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine 
iz 3. točke tega razpisa;

– potrdilo o plačilu varščine v višini ene 
mesečne najemnine;

– izjava ponudnika oziroma pooblaščen-
ca, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z la-
stnoročnim podpisom.

7. Rok vezanosti ponudnikov na dano 
ponudbo je do dne 25. 11. 2012.

8. Način in rok plačila najemnine: naje-
mnina se bo plačevala mesečno. Najemni-
no za prvi mesec najema bo najugodnejši 
ponudnik dolžan poravnati v roku 8 dni od 
dneva podpisa najemne pogodbe oziroma 
v roku, ki ga določa najemna pogodba. 
V primeru, da najemnina ni plačana v roku, 
se pogodba šteje za razdrto in se vplača-
na varščina obdrži. Najemnik je dolžan pla-
čevati mesečno poleg najemnine tudi vse 
obratovalne stroške, ki obsegajo naslednje: 
stroške ogrevanja, čiščenja, vodarine in ka-
nalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja, 
nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča, zavarovanja, stroške upravljanja in mo-
rebitne druge obratovalne stroške.

9. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudb je do vključno 

24. 9. 2012.
Ponudbe se oddajo na vložišču Občine 

Sevnica ali pošljejo priporočeno na naslov 
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sev-
nica, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za 
oddajo poslovnega prostora v najem – Ne 
odpiraj!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov pošiljatelja. Nepravo-
časnih ali nepopolnih ponudb najemodaja-
lec ne bo upošteval.

10. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
v torek, 25. 9. 2012 ob 11. uri, v pisarni 
št. 214 Občine Sevnica.

Ponudb, ki bodo prispele po razpisnem 
roku (nepravočasna ponudba) ali pravoča-
snih, vendar nepopolnih ponudb, komisija 
ne bo obravnavala.

Izbiro najugodnejšega ponudnika bo 
opravila komisija najemodajalca in vse po-
nudnike obvestila o izbiri v roku 15 dni od 
dneva javnega odpiranja ponudb.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika je najvišja ponujena najemnina.

Če je med prejetimi ponudbami več naju-
godnejših ponudb, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe, ali

– opravi z njimi dodatna pogajanja, ali
– opravi javno dražbo, pri čemer za iz-

klicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih 
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

11. Drugi pogoji javnega zbiranja ponudb
Župan lahko postopek ustavi do skleni-

tve pravnega posla. Obveznost najemoda-
jalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim 
ponudnikom, je izključena.

Izbrani ponudnik je dolžan skleniti na-
jemno pogodbo za poslovni prostor v roku 
15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega 
ponudnika, sicer se šteje, da je od ponudbe 
odstopil, varščina pa se zadrži.

12. Informacije: podrobnejši podatki in 
informacije glede predmeta javne ponudbe 
so dostopni na Občini Sevnica, Roman Str-
lekar, tel. 07/81-61-269 in Borut Simončič, 
tel. 07/81-61-229. Ogled poslovnega pro-
stora je možen po predhodnemu dogovoru.

Občina Sevnica

Št. 163 Ob-4061/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35., 
36., 37., 38. in 39. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) 
ter sklepa Občinskega sveta Občine Šenčur 
z dne 30. 5. 2012, Občina Šenčur objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Ime in sedež prodajalca – organizator-
ja javnega zbiranja ponudb: Občina Šenčur, 
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje sta naslednji nepremič-

nini v lasti Občine Šenčur:
A. Nepremičnina parc. št. 1716/5, pašnik, 

v izmeri 556 m2, ID nepremičnine 4890079, 
k.o. 2106 – Visoko. Izhodiščna vrednost 
nepremičnine znaša 34.750,00 EUR. Ne-
premičnina leži delno v območju stavbnih 
zemljišč, delno pa v območju kmetijskih ze-
mljišč – gozd. Nepremičnina se prodaja kot 
zaključena celota, vendar je objavljena tudi 
javna prodaja kmetijskih zemljišč pri Uprav-
ni enoti Kranj. V ceno ni vštet 20 % davek 
na dodano vrednost za nezazidano stavbno 
zemljišče, oziroma 2 % davek na promet ne-
premičnin za kmetijsko zemljišče.

B. Nepremičnina parc. št. 849/5, pašnik, 
v izmeri 493 m2, ID nepremičnine 5885710, 
k.o. 2106 – Visoko. Izhodiščna vrednost 
nepremičnine znaša 30.812,50 EUR. Ne-
premičnina leži delno v območju stanovanj, 
delno pa v območju površin za oddih, rekre-
acijo in šport. Nepremičnina se prodaja kot 
zaključena celota. V ceno ni vštet 2 % davek 
na promet nepremičnin.

3. V ceno niso všteti stroški sestave in 
overitve pogodbe ter stroški vpisa v zemlji-
ško knjigo, ki jih plača kupec.

4. Kmetijsko zemljišče se bo prodalo 
v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, 
ponudba za njegovo prodajo pa bo izobe-
šena na oglasni deski Upravne enote Kranj 
in Občine Šenčur ter na enotnem državnem 
portalu e-uprava.

Pogoj za veljavnost ponudbe je, da po-
nudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup 
pod točko A. navedenega kmetijskega ze-
mljišča, v zakonitem roku, vloži na Upravni 
enoti Kranj, vlogo za sprejem ponudbe za 
prodajo pod točko A. navedenega zemljišča.

5. Vrsta pravnega posla: prodajna po-
godba.

6. Pogoji prodaje:
– nepremičnini, ki sta predmet tega raz-

pisa, se prodajata kot zaključena celota,
– nepremičnini se prodajata po načelu 

»videno – kupljeno«,
– ponudbo za nakup nepremičnin lahko 

podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnju-
jejo pogoje za pridobitev nepremičnin na ob-
močju Republike Slovenije in v roku podajo 
pravilne ponudbe,

– ponudnik mora do zaključka postop-
ka zbiranja ponudb plačati varščino v viši-
ni 10 % izklicne cene za nepremičnino, na 
transakcijski račun Občine Šenčur, šte-
vilka 01317-0100006973, obvezni sklic na 
številko:

– pod točko A: 00 1,
– pod točko B: 00 2.

Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se 
varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 
15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 
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Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina 
vračuna v kupnino.

7.Ponudba:
Ponudba za nakup mora vsebovati na-

slednje sestavine:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime in 

priimek, naslov stalnega prebivališča, tele-
fonsko številko, EMŠO, davčno številko, po-
trdilo o državljanstvu; pravne osebe: naziv 
in sedež, telefonsko številko, matično šte-
vilko, davčno številko, navedbo zakonitega 
zastopnika oziroma podpisnika pogodbe in 
izpisek iz sodnega registra),

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

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % 
od izhodiščne cene.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje 
vse zgoraj navedene sestavine. Nepravoča-
sne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka in ne bodo obravnava-
ne. Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku 
za oddajo ponudb.

8. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika:

– izbor najugodnejšega ponudnika bo 
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje 
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnje-
val vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne 
cene. Če bo med prejetimi ponudbami več 
ponudnikov, ki bodo podali enakovredne 
ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnje-
vanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel 
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno 
določi ceno, ki so jo v ponudbi ponudili naj-
ugodnejši ponudniki,

– ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika pisno obveščeni najkasneje 
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb,

– Občina Šenčur lahko do sklenitve prav-
nega posla prekine oziroma ustavi postopek 
prodaje, ne da bi za to navedla razloge,

– Občina Šenčur si pridržuje pravico, da 
ne izbere nobene od prispelih ponudb.

9. Sklenitev pogodbe:
– izbrani ponudnik mora v 15 dneh od 

prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti 
prodajno pogodbo,

– če uspeli ponudnik (kupec) v določe-
nem roku ne sklene pogodbe, varščina za-
pade v korist prodajalca in velja, da je kupec 
odstopil od pogodbe,

– pogoji iz javnega razpisa so sestavni 
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Kupec 
pridobi lastninsko pravico na nepremičninah 
z vpisom le-te v zemljiško knjigo,

– obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno, je izključena.

Župan oziroma imenovana komisija s so-
glasjem župana lahko ustavita začeti po-
stopek razpolaganja do sklenitve pravnega 
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu RS in na spletni 
strani Občine Šenčur.

10. Rok za oddajo ponudbe, oblika in 
pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani 
kupci predložiti ponudbo

Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe 
z dokazili in prilogami v zaprti kuverti najka-
sneje do 3. 10. 2012, do 11. ure na naslov: 
Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 
Šenčur, ali oddajo v glavni pisarni Občine 
Šenčur. Na zaprti ovojnici mora biti pod na-
slovom občine vidno navedeno:

Za nepremičnino pod točko A: »Ne odpi-
raj – Ponudba za nakup nepremičnine – A«.

Za nepremičnino pod točko B: »Ne odpi-
raj – Ponudba za nakup nepremičnine – B«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime 
in priimek (naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Šenčur pri-
spele po roku za oddajo ponudb, bodo v za-
prti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku 
ne bodo obravnavane.

11. Čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 2012, 

ob 14. uri, v sejni sobi Občine Šenčur. Upo-
števane bodo le pravilno opremljene ponud-
be, ki bodo pravočasno prispele na naslov 
Občine Šenčur.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, 
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, 
morajo pred pričetkom javnega odpiranja po-
nudb komisiji izročiti pisna pooblastila za so-
delovanje pri javnem odpiranju ponudb.

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

Pravočasno prispele ponudbe bo obrav-
navala komisija za odpiranje ponudb, ki bo 
vse ponudnike o izboru najugodnejšega 
ponudnika obvestila v 15 dneh po javnem 
odpiranju ponudb.

12. Podrobnejše informacije: dodatne 
informacije v zvezi s predmetom prodaje 
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na 
tel. 04/251-91-02, pri Mariji Cankar. Ogled 
nepremičnine je možen po predhodnem te-
lefonskem dogovoru.

Občina Šenčur

 Ob-4080/12
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 

Mozirje, objavlja na podlagi 20. in 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 
Pravilnika o načinu, pogojih in postopkih 
prodaje poslovnih prostorov stavb in drugih 
delov stavb (Uradne objave št. 6/02) ter 
sklepa Občinskega sveta Občine Mozirje 
z dne 19. 6. 2012

javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega  

stavbnega zemljišča v Mozirju
I. Naziv in sedež organizatorja javnega 

zbiranja ponudb: Občina Mozirje, Šmihelska 
cesta 2, 3330 Mozirje, tel. 03/839-33-12, 
e-mail: janez.janko@mozirje.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Nezazidano stavbno zemljišče, parc. 

št. 775/1 in 776/1, obe k.o. 920-Mozirje, 
v skupni velikosti 3200 m2, namenska raba 
individualna stanovanjska gradnja:

Predmet prodaje je prost ter ni obreme-
njen z nobenimi stvarnimi in drugimi pravi-
cami tretjih oseb.

Prodaja se del parcele v velikosti cca. 
2750 m2. Končna velikost bo znana ob od-
meri lokalne ceste na tej parceli.

Izhodiščna cena je 54 €/m2, oziroma sku-
pno 148.500 €. DDV je v tej ceni že zajet.

III. Vrsta pravnega posla: prodaja zemlji-
šča predvidenega za gradnjo.

IV. Pogoji prodaje:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo 

fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo po-
goje za pridobitev nepremičnine na območju 

Republike Slovenije in v roku podajo pravil-
ne ponudbe.

2. Nakup po načelu videno-kupljeno.
3. Ponudnik mora do zaključka postop-

ka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 
10 % izhodiščne cene na transakcijski račun 
Občine Mozirje, št. 01279-0100018729, pri 
Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, 
ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez 
obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru 
najugodnejšega ponudnika. Uspelemu po-
nudniku (kupcu) se varščina vračuna v ku-
pnino.

4. Ponudba za nakup mora vsebovati 
naslednje sestavine:

– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet 

ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti 

nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega doku-

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

– davčno številko oziroma ID štev. za 
DDV;

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema 
vse razpisne pogoje;

– številko transakcijskega računa ponu-
dnika za vrnitev plačane varščine.

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

5. Rok vezanosti na ponudbo: do dne-
va sklenitve prodajne pogodbe z izbranim 
ponudnikom.

V. Postopek zbiranja ponudb in kriterij za 
izbiro najugodnejšega ponudnika:

Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim 
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za 
nepremičnino, ki je predmet razpisa, oziro-
ma v primeru, da bo ponudnik samo eden, 
vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni in iz-
polnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo med 
prejetimi ponudbami več najugodnejših po-
nudnikov, lahko Komisija za oceno ponudb:

– 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.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika pisno obveščeni najkasneje 
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. 
O najugodnejšem ponudniku bo odločila Ko-
misija za oceno ponudb. Odločitev komisije 
je dokončna.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena po-
godba v 15 dneh po dokončnosti sklepa o iz-
biri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani 
ponudnik v navedenem roku ne podpiše po-
godbe, prodajalec zadrži varščino in velja, 
da je kupec odstopil od pogodbe.

Celotno kupnino mora izbrani ponu-
dnik oziroma kupec poravnati v 8 dneh od 
sklenitve pogodbe na TRR Občine Mozirje, 
št. 01279-0100018729, pri Uradu za javna 
plačila Žalec. Rok plačila kupnine je bistvena 
sestavina pravnega posla. Če kupec ne po-
ravna kupnine na način in v roku določenem 
v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za 
razdrto brez izvedbe posebnega postopka.

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi 
vseh stroškov bo Občina Mozirje izdala pi-
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sno dovolilo za vpis lastninske pravice v ze-
mljiško knjigo na ime izbranega ponudnika.

DDV in stroški sestave pogodbe, notar-
skih storitev, davek od prometa z nepremič-
ninami, stroški izvedbe pogodbe v zemlji-
ško knjigo in ostali stroški v zvezi s prodajo 
in prenosom lastninske pravice bremenijo 
kupca.

VI. Ostale določbe
Prodajalec si pridržuje pravico, da z no-

benim od ponudnikov ne sklene kupopro-
dajne pogodbe.

Občina Mozirje lahko brez kakršnekoli od-
škodninske odgovornosti do sklenitve prav-
nega posla prekine oziroma ustavi postopek 
prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

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

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

Ponudba mora biti dostavljena na na-
slov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 
3330 Mozirje, z oznako »Ponudba za nakup 
nezazidanega stavbnega zemljišča v Mozir-
ju – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti nave-
den naslov oziroma ime ponudnika.

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo pri-
spele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do 
vključno 8. dan po dnevu objave tega oglasa 
v Uradnem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 9. 
2012 ob 13. uri, v prostorih Občine Mozirje, 
Šmihelska cesta 2. Predstavniki ponudnikov 
se morajo v primeru prisotnosti pri odpira-
nju ponudb izkazati z osebnim dokumentom 
oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko 
interesenti dobijo na tel. 03/838-33-12 (Ja-
nez Janko).

Občina Mozirje

Obvestila o priznanih 
označbah posebnih 
kmetijskih pridelkov 

oziroma živil

Št. 33203-31/2012/2 Ob-4048/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na 

podlagi drugega odstavka 7. člena Pravil-
nika o postopkih zaščite kmetijskih pridel-
kov oziroma živil (Uradni list RS, št. 15/08) 
objavlja

obvestilo
o prejeti vlogi za zaščito  

Štajerskega hmelja  
z geografsko označbo

Dne 11. 7. 2012 je Ministrstvo RS za 
kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 
Ljub ljana, od Hmeljarske zadruge z.o.o., 
Vrečarjeva ulica 14, 3310 Žalec, prejelo po-
polno vlogo za zaščito

ŠTAJERSKEGA HMELJA  
z geografsko označbo

Vloga, ki se vodi pod št. 33203-31/2012, 
je javnosti in vsem zainteresiranim na vpo-
gled na Ministrstvu RS za kmetijstvo in oko-
lje, po predhodni najavi na tel. 478-93-07.

Z dnem te objave prične teči 30 dnevni 
rok za nacionalni ugovor oziroma pripom-
be na vlogo za zaščito Štajerskega hmelja. 
Pisni ugovori oziroma pripombe se lahko 
v tem času oddajo na elektronski naslov: 
gp.mko@gov.si ali na naslov Ministrstvo RS 
za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 
Ljub ljana.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
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 Ob-4057/12
Ime medijev:
– Radio Ptuj,
– Štajerski tednik.
Izdajatelj medijev: Radio-Tednik Ptuj, 

d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.
Več kot 5 % upravljalskih pravic in kapi-

tala imajo:
– Hladnik Andrej, Kozakova 2, 3000 Ce-

lje: 19,90 %,
– Sami, d.o.o., Osojnikova 22, 2250 Ptuj: 

10,59 %,
– Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Raičeva 

ulica 6, 2250 Ptuj: 19,40 %.
Uprava: Jožef Bračič, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Robert Furjan 

– predsednik, Marijan Pongrac – član, Slav-
ko Ribarič, član.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-4036/12
Skladno z določilom drugega od-

stavka 75. člena v zvezi z drugim odstavkom 
670. člena ZGD-1, podjetnik E-MOM Elek-
troinštalacije in montaža Andrej Mom s.p., 
s skrajšano firmo E-MOM Andrej Mom s.p., 
s poslovnim naslovom Ptujska cesta 133, 
2327 Rače, matična številka 3982173000, 
obvešča upnike, da bo prenesel dejavnost 
na novoustanovljeno družbo, po postopku in 
na način, kot je opredeljen v 668.–672. čle-
nu ZGD-1 ter da bo z dnem vpisa prenosa 
podjetja na novo kapitalsko družbo v sodni 
register, prenehal opravljati dejavnost kot 
samostojni podjetnik.

E-MOM Andrej Mom s.p.

 Ob-4037/12
Salon pohištva LESDOM – trgovi-

na in storitve Vinko Ul, s.p., matična šte-
vilka 1241664000, davčna številka SI 
94250103, skladno z določilom tretjega od-
stavka 75. člena Zakona o gospodarskih 
družbah – 1, obveščam upnike, da bom po 
preteku treh mesecev, šteto od dneva te ob-
jave v Uradnem listu RS, prenehal opravljati 
dejavnost oziroma prenesel dejavnost na 
novoustanovljeno družbo s prenosom sub-
jekta samostojnega podjetnika na to družbo, 
po postopku in na način, kot je opredeljen 
v ZGD-1.

Samostojni podjetnik Vinko Ul

 Ob-3820/12
Družba Hribar Jerenec-ZIB d.n.o. – v li-

kvidaciji, Razvanje, Tržaška cesta 53, Ma-
ribor, matična številka 5900107000, je na 
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mari-
boru, Srg 2012/28652 z dne 27. 7. 2012, 
v postopku redne likvidacije. Likvidacijski 
upravitelj poziva upnike v skladu s 412. čle-
na ZGD-1, da prijavijo svoje terjatve v roku 
30 dni od dneva objave, na naslov: Hribar 
Jerenec-ZIB d.n.o. – v likvidaciji, Razvanje, 
Tržaška cesta 53, Maribor.

Hribar Jerenec-ZIB d.n.o. –  
v likvidaciji

Likvidacijska upraviteljica 
 Hribar Branka

 Ob-4018/12
Likvidacijski upravitelj Rekreacijskega 

inštituta Brumen.si, – v likvidaciji, Cesta 
v Staro vas 1, 6230 Postojna, matična šte-
vilka: 3530221, poziva upnike družbe v skla-
du 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, to je Cesta 
v staro vas 1, 6230 Postojna, (za Aleš Bru-
men), skupaj z dokazili, ki izkazu jejo obstoj, 
višino in zapadlost terjatev.

Aleš Brumen, 
 likvidacijski upravitelj

 Ob-4019/12
Likvidacijski upravitelj družbe Poil podje-

tje za organizacijo, inženiring, leasing, d.o.o. 
– v likvidaciji, Hacquetova ulica 6, 1000 
Ljub ljana, matična številka 5569630000, 

v skladu z določilom 412. člena ZGD 1 obja-
vlja naslednji poziv.

1. Upniki družbe Poil d.o.o. – v likvidaciji 
se pozivajo, da v roku 30 dni po objavi tega 
poziva s priporočeno pošto prijavijo svoje 
terjatve do družbe v likvidaciji, in sicer na 
naslov Poil d.o.o. – v likvidaciji, Hacquetova 
ulica 6, 1000 Ljub ljana s pripisom »Prijava 
terjatve«. Prijavam je potrebno priložiti listi-
ne, ki dokazujejo obstoj, višino in zapadlost 
terjatev.

2. Dolžniki družbe Poil d.o.o. – v likvi-
daciji se pozivajo, da takoj poravnajo svoje 
obveznosti do družbe v likvidaciji.

Poil d.o.o. – v likvidaciji
Miran Verdel

likvidacijski upravitelj

 Ob-4078/12
Likvidacijski upravitelj družbe LESO-

KOV trgovina na veliko in malo in odkup 
Brežice d.d. – v likvidaciji, Cesta bratov 
Cerjakov 43, 8250 Brežice, matična števil-
ka: 5013984000, pri kateri je na podlagi 
sklepa Okrožnega sodišča v Krškem, Srg 
2012/34721 z dne 5. 9. 2012 vpisan začetek 
redne likvidacije, v skladu s 412. členom Za-
kona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pozi-
va upnike družbe, da prijavijo svoje terjatve 
v roku 45 dni od dneva objave tega poziva.

Prijavo terjatev je potrebno nasloviti na 
likvidacijskega upravitelja, Jerneja Zorko, na 
sedež družbe LESOKOV trgovina na veliko 
in malo in odkup Brežice d.d. – v likvidaciji, 
Cesta bratov Cerjakov 43, 8250 Brežice, 
skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino 
in zapadlost terjatev.

LESOKOV Brežice d.d. – v likvidaciji  
Likvidacijski upravitelj  

Jernej Zorko

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-4049/12
Direktor družbe PAP Informatika inženi-

ring Podjetje za projektivo, inženiring in inte-
lektualne storitve, d.o.o., Ljub ljana, Čepelni-
kova ulica 7, matična številka: 5374570000, 
na podlagi drugega odstavka 520. člena Za-
kona o gospodarskih družbah objavlja ob-
vestilo:

Edini družbenik družbe PAP Informati-
ka inženiring Podjetje za projektivo, inže-
niring in intelektualne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Čepelnikova ulica 7, matična števil-
ka: 5374570000, je dne 12. 7. 2012 spre-
jel sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala 
družbe z umikom lastnega poslovnega de-
leža.

Osnovni kapital družbe PAP Informa-
tika inženiring Podjetje za projektivo, in-
ženiring in intelektualne storitve, d.o.o., 
Ljub ljana, Čepelnikova ulica 7, matič-
na številka 5374570000, se zmanjša za 
90.000,00 EUR z umikom celotnega lastne-
ga poslovnega deleža družbe, ki predstavlja 
45 % delež osnovnega kapitala.

Zaradi umika celotnega lastnega po-
slovnega deleža, se zmanjša osnov-
ni kapital družbe in sicer se iz doseda-
njih 200.000,00 EUR zniža na znesek 
110.000,00 EUR.

Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala 
z umikom celotnega lastnega poslovnega 
deleža je v previsokem osnovnem kapitalu 
družbe, ki zaradi spremenjenih razmer na 
trgu, ne ustreza več dejanskemu obsegu 
poslovanja družbe.

Z umikom lastnega poslovnega deleža 
družba PAP Informatika inženiring Podjetje 
za projektivo, inženiring in intelektualne sto-
ritve, d.o.o., izstopi iz družbe kot družbenica.

Edini družbenik Ivan Pureber ima po 
zmanjšanju osnovnega kapitala v družbi 
osnovni vložek v višini 110.000,00 EUR, 
ki predstavlja 100 % poslovni delež, ki je 
enak osnovnemu kapitalu družbe.

Zakoniti zastopnik družbe poziva upnike, 
da se v roku 3 mesecev po zadnji objavi 
v Uradnem listu RS zglasijo pri družbi in 
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

PAP Informatika inženiring d.o.o.
direktor

Samo Pureber

Sklici skupščin 

 Ob-4040/12
Na podlagi 20. člena Statuta Banke Celje 

d.d. ter skladno z določili Zakona o gospo-
darskih družbah – ZGD-1, uprava banke 
sklicuje

28. skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,

ki bo v sredo, 10. oktobra 2012, ob 
10. uri, v dvorani Celjanka, Celjski sejem, 
Dečkova cesta 1, Celje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev banke, 

ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsedni-
ka in dveh preštevalk glasov ter predstavitev 
notarke.

Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. 

izvoli:
– predsednika: Stojana Zdolška,
– preštevalki glasov: Irmo Lukman in Si-

mono Cilenšek.
2. Predlog razveljavitve prednostne pra-

vice izdanim prednostnim delnicam Banke 
Celje d.d.

Predlog sklepa razreda navadnih delni-
čarjev:

2.1. Vsem prednostnim kosovnim delni-
cam Banke Celje d.d. (dalje: prednostne del-
nice) prve in druge izdaje v skupnem številu 
101.725 delnic, oznake BCEP, ki so vpisane 
v Centralnem registru vrednostnih papirjev 
pri KDD, d.d., Ljub ljana, kot nematerializira-
ni vrednostni papirji, od tega prednostnim 
delnicam prve izdaje, izdanih 84.424 del-
nic in prednostnim delnicam druge izdaje, 
izdanih 17.301 delnic in ki dajejo delničar-
jem, imetnikom teh delnic, pravico do pred-

Objave gospodarskih družb
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nostnega izplačila fiksne dividende v viši-
ni najmanj 6 % od pripadajočega zneska 
ene kosovne delnice v osnovnem kapitalu 
in v primeru, da ni možno izplačilo celotne 
dividende, se izplačilo izvrši delno ter drugih 
pravic in obveznosti v skladu s Statutom 
Banke Celje d.d. in zakonom, se vse nave-
dene prednostne pravice razveljavijo.

Po razveljavitvi prednostnih pravic se 
vseh 101.725 izdanih prednostnih delnic 
izenači s pravicami in obveznostmi iz in 
z ostalimi navadnimi delnicami, kot jih opre-
deljujeta Statut banke in zakon.

Skupno število vseh izdanih nava-
dnih delnic po učinku razveljavitve znaša 
508.629 delnic.

Učinek razveljavitve prednostnih pra-
vic prednostnim delnicam se vpiše v Cen-
tralnem registru vrednostnih papirjev pri 
KDD 5. koledarski dan v naslednjem me-
secu, ko so vpisane statusne spremembe 
v poslovno-sodnem registru. Kolikor peti 
koledarski dan pade na dan, ko KDD ne 
dela (dela prosti dan), se vpis opravi prvi 
naslednji delovni dan (presečni dan vpisa).

Predlog izrednega sklepa in ločenega 
glasovanja razreda prednostnih delničarjev:

2.2. Delničarji prednostnih kosovnih 
delnic Banke Celje d.d. (dalje: prednostne 
delnice) prve in druge izdaje v skupnem 
številu 101.725 delnic, oznake BCEP, ki so 
vpisane v Centralnem registru vrednostnih 
papirjev pri KDD, d.d., Ljub ljana, kot nema-
terializirani vrednostni papirji, od tega pred-
nostnih delnic prve izdaje izdanih 84.424 
delnic in prednostnih delnic druge izdaje 
izdanih 17.301 delnic in ki dajejo delničar-
jem, imetnikom teh delnic, pravico do pred-
nostnega izplačila fiksne dividende v višini 
najmanj 6 % od pripadajočega zneska ene 
kosovne delnice v osnovnem kapitalu in 
v primeru, da ni možno izplačilo celotne di-
vidende, se izplačilo izvrši delno ter drugih 
pravic in obveznosti v skladu s Statutom 
Banke Celje d.d. in zakonom (na ločenem 
glasovanju v obliki izrednega sklepa), so-
glašajo, da se vse navedene prednostne 
pravice iz njihovih prednostnih delnic raz-
veljavijo.

Po razveljavitvi prednostnih pravic se 
vseh 101.725 izdanih prednostnih delnic 
izenači s pravicami in obveznostmi iz in 
z ostalimi navadnimi delnicami, kot jih opre-
deljujeta Statut banke in zakon.

Skupno število vseh izdanih nava-
dnih delnic po učinku razveljavitve znaša 
508.629 delnic.

Učinek razveljavitve prednostnih pra-
vic prednostnim delnicam se vpiše v Cen-
tralnem registru vrednostnih papirjev pri 
KDD 5. koledarski dan v naslednjem me-
secu, ko so vpisane statusne spremembe 
v poslovno-sodnem registru. Kolikor peti 
koledarski dan pade na dan, ko KDD ne 
dela (dela prosti dan), se vpis opravi prvi 
naslednji delovni dan (presečni dan vpisa).

3. Predlog sprememb in dopolnitev Sta-
tuta Banke Celje d.d.

Predlog sklepa razreda navadnih delni-
čarjev:

3.1. Skupščina delničarjev Banke Ce-
lje d.d. sprejme predlagane spremembe in 
dopolnitve Statuta Banke Celje d.d. ter po-
trdi predlagani čistopis Statuta Banke Celje 
d.d.

Predlog izrednega sklepa in ločenega 
glasovanja razreda prednostnih delničarjev:

3.2. Prednostni delničarji sprejme-
jo predlagane spremembe in dopolnitve Sta-

tuta Banke Celje d.d. ter potrdijo predlagani 
čistopis Statuta Banke Celje d.d.

Predloge sklepov predlagata uprava in 
nadzorni svet Banke Celje d.d.

Skupščine delničarjev banke se lahko 
udeležijo delničarji banke, ki svojo udeležbo 
pisno prijavijo banki najpozneje do vključno 
6. oktobra 2012. Prijavo opravijo z izpol-
njeno prijavnico, kateri, v primeru, da se 
skupščine ne bodo udeležili osebno, prilo-
žijo pisno pooblastilo pooblaščencu za za-
stopanje. Prijavnica in pooblastilo sta poleg 
sklica skupščine priložena pisnemu vabilu 
za skupščino, katerega delničarji prejmejo 
po pošti, dostopna sta tudi na spletni strani 
banke, www.banka-celje.si.

Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so 
vpisani v delniški knjigi banke, ki jo vodi Kli-
rinško depotna družba d.d., Ljub ljana, konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to 
je 6. oktobra 2012 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava banke bo, v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, takoj 
po poteku sedem dnevnega roka objavila 
prejete dodatne točke dnevnega reda, tako 
da ostane do zasedanja skupščine najmanj 
14 dni.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava banke bo, na 
enak način kot ta sklic skupščine, objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
banki 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 uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko nasprotne predloge in 
zahteve za dodatne točke dnevnega reda 
pošljejo banki tudi po elektronski pošti na 
naslov: skupscina@banka-celje.si.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo 
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk 
dnevnega reda, in izvršujejo svojo pravico 
do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
in njihovo obrazložitvijo je skupaj z be-
sedilom predlaganih sprememb statuta od 
dneva objave sklica skupščine do vključ-
no dneva zasedanja skupščine na vpogled 
v Banki Celje d.d., Vodnikova 2, v tajništvu 
Sektorja finančnih trgov, soba 308/III, od 
ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. 
Gradivo je dostopno tudi na spletni strani 
banke, www.banka-celje.si, kjer so dosto-
pne tudi vse ostale informacije iz tretjega 
odstavka 296. člena ZGD-1 in informa-
cije o pravicah delničarjev iz prvega od-
stavka 298. člena, prvega odstavka 300., 
301. in 305. člena ZGD-1.

Osnovni kapital Banke Celje d.d. je raz-
deljen na 406.904 navadnih in 101.725 pred-
nostnih imenskih delnic. Glasovalno pravico 
na 28. skupščini imajo navadne in predno-
stne delnice. Na dan objave sklica te skup-
ščine glasovalne pravice nima 416 lastnih 
navadnih imenskih delnic in 1.052 navadnih 
tiskanih delnic na prinosnika, za katere še 

ni bila opravljena zamenjava po 68. čle-
nu Zakona o nematerializiranih vrednostnih 
papirjih.

Registracija udeležencev se bo začela 
eno uro pred najavljenim začetkom skup-
ščine. Ob registraciji se mora prijavljeni 
udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim 
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti 
zastopnik pa z izpisom iz poslovno-sodnega 
registra oziroma drugo ustrezno listino, iz 
katere izhaja pravica za zastopanje, nakar 
prejme potrdilo o prisotnosti in enoto za ele-
ktronsko glasovanje.

Če skupščina delničarjev banke ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje 10. okto-
bra 2012, ob 11. uri, na istem kraju in bo 
takrat veljavno odločala ne glede na višino 
zastopanega osnovnega kapitala.

Banka Celje d.d.
Uprava banke

 Ob-4042/12
Uprava delniške družbe Semesadike 

Mengeš d.d., na podlagi določb 295. člena 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 
Statuta družbe Semesadike Mengeš d.d., 
sklicuje

16. skupščino delničarjev,
ki bo v dne 9. 10. 2012 ob 12. uri, na 

sedežu družbe, v Mengšu, Prešernova 35.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine se izvoli 

Jure Prebil.
– za preštevalca glasov se izvolita Marko 

Smole in Katarina Mihelič.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Razveljavitev sklepa 15. skupščine 

delničarjev.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe razveljavi sklep, ki je 

bil sprejet pod četrto točko dnevnega reda 
na 15. skupščini delničarjev družbe, ki je bila 
16. 4. 2012, ki se je glasil:

»Skupščina za posebnega revizorja, 
ki naj preveri vodenje posameznih poslov 
družbe Semesadike d.d. imenuje revizijsko 
družbo Constantia Plus d.o.o., Dunajska 
cesta 160, 1000 Ljub ljana.

Posebni revizor naj preveri vodenje po-
sameznih poslov družbe v zadnjih petih letih 
in sicer:

– vseh poslov družbe s povezanimi ose-
bami, kot se le-te štejejo v skladu z računo-
vodskimi standardi, vključno s posli družbe 
z delničarji, katerih delež v družbi presega 
1 %, s člani organov vodenja in nadzora, 
njihovimi ožjimi družinskimi člani in s pod-
jetji, kjer so te osebe v organih vodenja ali 
nadzora ali kot družbeniki oziroma delničarji,

– vseh poslov razpolaganja z nepremič-
ninami in dolgoročnimi finančnimi nalož-
bami,

– vseh poslov prodaje osnovnih sredstev 
(vozila),

– revizor naj posebej preveri tudi vse 
posle med družbama Semesadike Mengeš 
d.d. in Semesadike HGP d.o.o. in med druž-
bo Semesadike Mengeš d.d. in Računovod-
skim servisom Marinka Avberšek,

– selitev iz drevesnice Radvanje oziroma 
zakaj se zaloge iz drevesnice niso »prene-
sle«,

– realizacijo sklepov nadzornega sveta 
s strani direktorja,
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– pregled pripomb, dopisov, ki so jih v za-
dnjih petih letih na družbo, na direktorja ali 
na nadzorni svet naslovili delničarji in pri 
tem organe opozorili na eventuelne kršitve 
zakona.

Posebni revizor je dolžan v skladu z do-
ločilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah po-
sebne revizije pripraviti pisno poročilo.«

Obrazložitev:
Na 15. skupščini delničarjev družbe Se-

mesadike Mengeš d.d., je delničar DSU 
d.o.o. predlagal, da se za posebnega revi-
zorja imenuje družba Constantia Plus d.o.o., 
vendar pa iz predloga delničarja ni bilo raz-
vidno, da gre za najugodnejšega ponudnika. 
Predlagatelj DSU d.o.o. je navedel le, da 
za ceno izdelane posebne revizije ne ve, 
in da od družbe Constantia Plus d.o.o. ni 
dobil nobene ponudbe, kar pa je po mne-
nju uprave nesprejemljivo, saj je glede na 
trenutno stanje v družbi potrebno minimi-
zirati vse stroške, kar bi moral biti tudi cilj 
vseh delničarjev pri sprejemanju sklepov 
skupščine. Ker je uprava družbe po spre-
jemu sklepa o imenovanju revizorja prejela 
ponudbo družbe Constantia plus d.o.o., ki 
bi, glede na ostale ponudbe, predstavljala 
previsok strošek, uprava predlaga, da se 
zgoraj navedeni sklep 15. skupščine o ime-
novanju posebnega revizorja razveljavi in 
da se pod naslednjo točko dnevnega reda 
sprejme sklep, kot je predlagan v tem sklicu 
pod točko 3 dnevnega reda.

3. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za posebnega 

revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih 
poslov družbe Semesadike d.d., imenuje 
najboljšega ponudnika izmed pooblaščenih 
revizorjev pri Inštitutu za revizijo poslovanja 
kapitalskih družb.

Posebni revizor naj preveri vodenje po-
sameznih poslov družbe v zadnjih petih letih 
in sicer:

– vseh poslov družbe s povezanimi ose-
bami, kot se le-te štejejo v skladu z računo-
vodskimi standardi, vključno s posli družbe 
z delničarji, katerih delež v družbi presega 
1 %, s člani organov vodenja in nadzora, 
njihovimi ožjimi družinskimi člani in s pod-
jetji, kjer so te osebe v organih vodenja ali 
nadzora ali kot družbeniki oziroma delničarji,

– vseh poslov razpolaganja z nepremič-
ninami in dolgoročnimi finančnimi naložba-
mi,

– vseh poslov prodaje osnovnih sredstev 
(vozila),

– revizor naj posebej preveri tudi vse 
posle med družbama Semesadike Mengeš 
d.d. in Semesadike HGP d.o.o. in med druž-
bo Semesadike Mengeš d.d. in Računovod-
skim servisom Marinka Avberšek,

– selitev iz drevesnice Radvanje oziroma 
zakaj se zaloge iz drevesnice niso »prene-
sle«,

– realizacijo sklepov nadzornega sveta 
s strani direktorja,

– pregled pripomb, dopisov, ki so jih v za-
dnjih petih letih na družbo, na direktorja ali 
na nadzorni svet naslovili delničarji in pri 
tem organe opozorili na eventualne kršitve 
zakona.

Posebni revizor je dolžan skladno z do-
ločilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah po-
sebne revizije pripraviti pisno poročilo.

4. Letno poročilo o poslovanju družbe 
Semesadike d.d. v letu 2011.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev 
sprejme letno poročilo uprave o poslovanju 
družbe Semesadike d.d. v letu 2011.

5. Uporaba in delitev bilančnega dobička 
za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki za 
poslovno leto 2011 znaša 3.794,00 EUR, 
ostane nerazporejen.

6. Podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklep: skupščina delničarjev ne 

podeli razrešnice upravi družbe pod vod-
stvom Jožeta Panjana za obdobje od 1. 1. 
2011 do 22. 8. 2011.

Skupščina delničarjev podeli razrešnico 
upravi družbe pod vodstvom Marka Smoleta 
za obdobje od 22. 8. 2011 do 31. 12. 2011.

7. Podelitev razrešnice nadzornemu sve-
tu.

Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo 
nadzornega sveta družbe Semesadike 
Mengeš d.d. v poslovnem letu 2011 ter se 
nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 
2011.

II. Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, 
v času od dneva objave sklica skupščine do 
dneva zasedanja skupščine.

III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pra-

vico lahko uresničujejo delničarji (oziroma 
zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki 
so najkasneje 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine (presečni dan) vpisani v delniško knji-
go pri KDD. Udeleženci morajo udeležbo na 
skupščini pisno najaviti v istem roku.

IV. Zahteve ali predlogi delničarjev
Delničarji lahko v skladu in pod pogo-

ji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 
zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Del-
ničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega 
odstavka 298. člena ZGD-1 morajo svojo 
zahtevo poslati družbi najpozneje sedem 
dni po objavi sklica skupščine v Uradnem 
listu RS.

Predlogi delničarjev se objavijo na način 
iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar poslal 
družbi predlog za objavo v skladu in pod po-
goji iz 300. člena ZGD-1 v sedmih dneh po 
objavi sklica skupščine.

Uprava Semesadike Mengeš d.d.

 Ob-4062/12
Na podlagi točke 6.3. Statuta družbe Is-

kra Vzdrževanje, d.d., Savska Loka 4, Kranj, 
sklicuje upravni odbor družbe

skupščino
delniške družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., 

Kranj,
ki bo 8. oktobra 2012 ob 16. uri, v sejni 

sobi družbe, Savska loka 4, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in seznanitev z organi skupščine ter 
prisotnostjo vabljenega notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Dejan Balmazović, za prešte-
valca glasov pa se imenujeta Jožica Sodja 
in Tatjana Jelovčan. Skupščina se seznani 
s prisotnostjo vabljene notarke Mateje An-
drejašič iz Kranja.

2. Seznanitev z letnim poročilom o poslo-
vanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj 
za leto 2011, odločanje o delitvi bilančnega 
dobička ter o podelitvi razrešnice upravne-
mu odboru za leto 2011.

Predlog sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z Letnim po-

ročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrže-
vanje, d.d., Kranj za leto 2011.

2.2. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe 
Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za poslovno 
leto 2011 znaša 35.533 EUR. Del bilanč-
nega dobička v višini 35.472,72 EUR se 
razdeli delničarjem, ki so vpisani v delni-
ško knjigo na dan zasedanja skupščine. 
Dividenda se določi v znesku 0,24 EUR 
na delnico. Ostanek bilančnega dobička 
v višini 60,28 EUR ostane nerazporejen. 
Dividende se izplačajo najkasneje 90 dni 
po zasedanju skupščine.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravnemu odboru družbe Iskra Vzdrževa-
nje, d.d., Kranj za poslovno leto 2011.

3. Sprememba Statuta družbe Iskra 
Vzdrževanje, d.d., Kranj.

Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spre-

membe statuta, ki so sestavni del gradiva 
skupščine. Spremembe statuta začnejo ve-
ljati z dnem vpisa v sodni register.

Predlog sprememb statuta se glasi:
1. (prvič) točka 1.1.(ena.ena) se spre-

meni tako, da se po novem glasi:
Firma družbe je ISKRA, ENERGETI-

KA, STROJEGRADNJA IN VZDRŽEVANJE, 
podjetje za energetiko, izdelavo in vzdrže-
vanje strojev, naprav in opreme d.d., Kranj.

2. (drugič) točka 1.2.(ena.dva) se 
spremeni tako, da se po novem glasi:

Skrajšana firma je ISKRA ENERGETI-
KA in VZDRŽEVANJE, d.d., Kranj.

4. Pooblastilo upravi za pridobivanje la-
stnih delnic.

Predlog sklepa:
Skupščina v skladu z osmo alinejo 

247. člena Zakona o gospodarskih družbah 
izdaja upravnemu odboru družbe poobla-
stilo, da lahko v imenu in za račun družbe 
kupi lastne delnice, katerih skupni delež, 
ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnica-
mi, ki jih družba že ima, presegati 10 % 
osnovnega kapitala družbe. To pooblasti-
lo velja 36 mesecev od dneva sprejema. 
Upravni odbor lahko lastne delnice pridobiva 
po ceni, ki ne bo nižja od 0,50 EUR in ne 
bo višja od 3,50 EUR. Upravni odbor lahko 
pridobiva delnice za namen umika ali/in za 
namen ponudbe v odkup delavcem družbe 
ali z njo povezane družbe. Upravni odbor 
je pooblaščen na podlagi tega pooblastila 
tako pridobljene delnice umakniti brez na-
daljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju 
osnovnega kapitala. Upravni odbor družbe 
je pooblaščen za uskladitev besedila Statuta 
družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovne-
ga kapitala družbe, ki bi bilo izvedeno zaradi 
umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih 
na podlagi pooblastila skupščine.

Predlagatelji sklepov:
Predloge sklepov vseh točk je upravni 

odbor.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo za poslovno leto končano 

na dan 31. 12. 2011 skupaj s pisnim po-
ročilom upravnega odbora o preveritvi Le-
tnega poročila za poslovno leto končano 
na dan 31. 12. 2011 in drugo gradivo za 
sejo skupščine, je delničarjem dostopno na 
sedežu družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Sa-
vska loka 4, Kranj, vsak delavnik od dneva 
objave sklica skupščine, med 9. in 14. uro. 
Sklic skupščine je objavljen tudi na spletnih 
straneh družbe, www.iskra-vzd.si.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga 
obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
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datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Upravni odbor družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine. Skupščina bo odločala 
o objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Upravni odbor družbe bo na enak način, kot 
ta sklic skupščine, objavila tiste predloge 
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje 
pogoje:

– bodo poslani družbi v sedmih dneh po 
objavi tega sklica skupščine,

– bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri 

tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarji bodo lahko na skupščini ure-
sničevali svojo pravico do obveščenosti iz 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanja na 
skupščini imajo delničarji ali njihovi zakoni-
ti zastopniki ali pooblaščenci ob predložitvi 
pisnega pooblastila, ki pisno prijavijo svo-
jo udeležbo na skupščini tako, da družba 
prejme prijavo najpozneje konec četrtega 
dne pred skupščino. Prijava mora prispeti pi-
sno na sedež družbe najpozneje konec četr-
tega dne pred skupščino. Pooblastilo mora 
biti pisno in vsebovati splošne podatke (ime, 
priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in 
sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter 
podpis pooblastitelja.

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki 
so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi 
družbe konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine (presečni dan).

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje 
en glas.

Drugi sklic
Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, 

bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 
8. oktobra 2012, na istem kraju ob 16.30. Na 
ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno 
odločala ne glede na višino zastopanega 
kapitala.

Iskra vzdrževanje, d.d.
Upravni odbor družbe

Dimitrij Marjanović
predsednik

Št. 12-000534 Ob-4067/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Statuta 
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in 
obnova cest d.d., direktor sklicuje

17. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje,  

vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
ki bo v torek, 9. 10. 2012 ob 13. uri, v sej-

ni sobi družbe VOC Celje, d.d., Lava 42, 
Celje

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Spremembe in dopolnitve statuta 

družbe.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta 

– predstavnikov kapitala.
4. Izvolitev novih članov nadzornega 

sveta.
Predlogi sklepov k točkam dnevnega 

reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa k točki. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Da-

rinka Rom Krajnc.
Za preštevalca glasov se izvolita Gorda-

na Verk in Leopold Šturbej.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gre-

gor Kovač.
2. Sprememba in dopolnitev statuta 

družbe.
Predlog sklepov k točki 2:
Sprejmejo se predlagane spremembe 

in dopolnitev Statuta VOC Celje, vzdrže-
vanje in obnova cest, d.d. v predlaganem 
besedilu.

Skupščina pooblašča vabljenega notar-
ja, da izdela prečiščeno besedilo statuta 
v skladu s sprejetimi spremembami.

3. Odpoklic članov nadzornega sveta 
– predstavnikov kapitala.

Predlog sklepa k točki 3:
Zaradi sprememb statuta se odpokličeta 

dosedanja člana nadzornega sveta – pred-
stavnika kapitala Vojko Stermecki in Zdrav-
ko Zver. Odpoklic velja z dnem vpisa spre-
memb statuta v sodni register.

4. Izvolitev novih članov nadzornega 
sveta.

Predlog sklepa k točki 4:
Skupščina izvoli za člane nadzornega 

sveta družbe- predstavnike kapitala: Bojan 
Brajlih, Franci Kozjak, Aleš Lipovšek, Mar-
jan Kvartič.

Skupščina se seznani, da je svet delav-
cev družbe za dodatnega člana nadzornega 
sveta – predstavnika delavcev izvolil: Anton 
Turk.

Imenovanje velja z dnem vpisa spre-
memb statuta v sodni register. Mandat čla-
nov nadzornega traja 4 leta od imenovanja.

Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in ute-

meljitvijo sklepov in ostalo gradivo, je na 
vpogled delničarjem na sedežu družbe, 
Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 
8. do 10. ure od dneva objave tega skli-
ca skupščine do vključno dneva zasedanja 
skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi 
na spletni strani družbe (www.voc-celje.si).

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 
(nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava 
bo na enak način kot ta sklic skupščine ob-
javila tiste predloge, ki bodo poslani druž-
bi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki 

bodo razumno utemeljeni in za katere bo 
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave 
in da bo druge delničarje pripravil do tega, 
da bodo glasovali za njegov predlog. Na-
sprotni oziroma volilni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, družbi poslal predlog za objavo 
v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti 

v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo 
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati 
zanesljive podatke in odgovore na vpraša-
nja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni 
odgovori in podatki potrebni za presojo točk 
dnevnega reda skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki 
in člani uprave in člani nadzornega sveta. 
Glasovalno pravico imajo delničarji s števi-
lom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih 
imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev pri KDD, d.d. Ljub ljana konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine in ki naj-
kasneje konec četrtega dne pred skupščino 
upravi družbe pisno prijavijo svojo udelež-
bo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci 
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni 
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. 
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci 
dolžni podpisati seznam navzočih udeležen-
cev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo 
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in 
druga gradiva.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščen-

cu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi 
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu 
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopa-
nje na skupščini mora biti pisno. Za fizične 
osebe mora vsebovati ime in priimek, na-
slov, navodila za glasovanje, kraj in datum, 
podpis pooblastitelja ter podatke o poobla-
ščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, 
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig 
pooblastitelja.

Opozorilo! Če skupščina ob napovedani 
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez 
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzo-
či delničarji, ki zastopajo 51 % osnovnega 
kapitala.

VOC Celje,  
vzdrževanje in obnova cest, d.d.

direktor
Vojko Stermecki

Št. 213/2012 Ob-4070/12
Na podlagi 9.7 člena Statuta družbe 

GOZD Ljub ljana, družba za pro izvodnjo, 
storitve in trgovino, d. d., Tržaška cesta 2, 
Ljub ljana, upravni odbor sklicuje

20. skupščino družbe
GOZD Ljubljana,  

družba za pro izvodnjo, storitve 
 in trgovino, d.d.,

ki bo v torek 9. 10. 2012 ob 13. uri, 
v poslovnih prostorih v Ljub ljani, Tržaška 
cesta 2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih organov skupščine.

Sprejme se sklep, kot ga predlaga uprav-
ni odbor:

– Za predsedujočega na skupščini se iz-
voli Domen Neffat.
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– Za preštevalki glasov se izvolita Darja 
Krmavnar in Urbas Fani.

– Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro 
Bregar.

2. Imenovanje predsednika in člane 
upravnega odbora družbe.

Na predlog upravnega odbora družbe se 
sprejme naslednji sklep:

V skladu z določbo 8.2. Statuta z dne 
20. 6. 2012 – SV 560/2012 notar Miro Bre-
gar skupščina določa 3 članski upravni od-
bor in sicer:

Za predsednika upravnega odbora druž-
be se imenuje Dušan Gradišar, univ dipl. 
ing. gozd. s 5 letnim mandatom, ki prične 
teči z 9. 10. 2012.

Za člana upravnega odbora družbe se 
imenuje dr. Boštjan Košir, univ. dipl. ing. 
gozd s 5 letnim mandatom, ki prične teči 
z 9. 10. 2012 in z namenom opravljanja 
nadzorne funkcije.

Skupščina se seznani, da je Svet delav-
cev imenoval Janeza Peskarja, univ. dipl. 
ekon. za člana upravnega odbora družbe 
kot predstavnika delavcev z mandatom, ki 
prične teči z 9. 10. 2012.

Člani upravnega odbora so upravičeni 
do sejnin in sicer: predsednik UO je upravi-
čen do bruto sejnine v znesku 1.000 EUR, 
namestnik predsednika UO je upravičen do 
bruto sejnine 750 EUR, bruto sejnina za 
člana znaša 600 EUR. Člani UO so upra-
vičeni do plačila sejnin kolikor ne opravljajo 
izvršne funkcije v družbi in prejemajo pla-
čilo na drugi podlagi. Za delo imenovanih 
članov komisij znaša sejnina 400 EUR. Za 
korespondenčne seje znaša sejnina 70 % 
določenih zneskov.

Plačilo za opravljanje izvršne funkci-
je predsednika upravnega odbora dolo-
či upravni odbor. Način izplačila se določi 
s pogodbo. Za podpis pogodbe se poobla-
šča predsednik skupščine.

3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih 
delnic.

Na predlog upravnega odbora družbe se 
sprejme naslednji sklep:

Na podlagi osme alinee prvega od-
stavka 247. člena ZGD-1, skupščina poo-
blašča upravni odbor, da lahko kupi lastne 
delnice, katerih skupno število ne sme pre-
segati 10 % osnovnega kapitala družbe, z na-
menom ohranjanja vrednosti delnic oziroma 
z namenom realizacije kapitalskega dobička.

Najnižja nakupna cena pri pridobivanju 
delnic znaša 50 % zadnje znane knjigovod-
ske vrednosti (KV), najvišja nakupna cena 
pa 200 % zadnje znane KV delnic.

Pooblastilo velja 36 mesecev od dneva 
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.

Na podlagi 247. člena ZGD-1 in smiselno 
s 337. in 344. členom ZGD-1 se pri odsvoji-
tvi lastnih delnic izključi prednostna pravica 
obstoječim delničarjem.

4.1 Sprejmejo se spremembe in dopol-
nitve statuta.

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve 
statuta in sicer:

Spremeni se točka 8.2. Statuta družbe in 
sicer zadnji stavek, ki glasi. Člane upravne-
ga odbora predstavnike delavcev imenuje 
svet delavcev v skladu z veljavno zakono-
dajo.

Spremeni se točka 9.7. Statuta družbe, 
kjer se v prvem stavku prvega odstavka za 
besedama Republike Slovenije, doda bese-
dilo: ali na drug način predpisan z zakonom, 
ki ureja gospodarske družbe.

Prav tako se v zadnjem odstavku za be-
sedami Uradnem listu RS doda besedilo: ali 
na drug način predpisan z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe.

Spremeni se točka 9.12 Statuta družbe, 
kjer se črtata zadnji besedi posameznega 
razreda.

Spremeni se točka 11. Statuta družbe, 
kjer se v prvem odstavku za besedama Re-
publike Slovenije doda stavek: ali na drug 
način predpisan z zakonom, ki ureja gospo-
darske družbe.

Črta se točka 9.8. Statuta družbe v ce-
loti, ostale točke 9.9. – 9.14 pa se ustrezno 
preštevilčijo,

4.2. Čistopis Statuta družbe potrdi notar.
Gradivo za skupščino, s predlogi skle-

pov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu 
družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure, 
v času od dneva objave dnevnega reda do 
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah 
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posame-
znim točkam dnevnega reda morajo biti v pi-
sni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega 
sklica v tajništvu uprave delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki 
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo na 
dan 5. 10. 2012, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji, 
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, 
ki do konca četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine v tajništvu uprave na sedežu 
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi 
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic 
za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma 
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa 
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta pol ure pred začet-
kom zasedanja skupščine.

V skladu z določbo 9.12 Statuta družbe 
skupščina veljavno odloča ne glede na šte-
vilo prisotnih delnic.

GOZD Ljubljana, d.d.,
predsednik UO:

Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.
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SV 554/12 Ob-4041/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana 
iz Domžal, opr. št. SV 554/12 z dne 29. 8. 
2012, je bila nepremičnina, in sicer stanova-
nje, številka 30, v izmeri 53,79 m2, ki se na-
haja v četrtem nadstropju večstanovanjske 
stavbe, na naslovu Krakovska cesta 10 a, 
1230 Domžale, stoječi na parcelni številki 
4641/2, k.o. Domžale, katerega lastnica do 
celote je zastaviteljica na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 20. 7. 2005, zastavljeno 
v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, e. 
Gen., Hauptplatz 6, 9170 Ferlach, Avstri-
ja, MŠ 1900625000, v zavarovanje kredi-
tne denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR 
s pripadki.

SV 1093/11 Ob-4068/12
Na podlagi neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava 
iz Kopra, opr. št. SV 1093/11, DK 042/11 
z dne 7. 10. 2011, je bilo dvosobno sta-
novanje v Kopru, Krožna c. 4, stanovanje 
št. 7, v izmeri 55,57 m2, stavba stoječa na 
parc. št. 276/0, k.o. Semedela, zastavlje-
no v zavarovanje terjatev upnice Delavske 
hranilnice d.d. Ljub ljana, m. št. 5448557, 
ID za DDV SI47523638, s sedežem Ljub-
ljana, Miklošičeva ul. 5, zastavljeno v zava-
rovanje terjatve upnice do dolžnika Vuković 
Martina, rojen 8. 6. 1982, stanujoč v Kopru, 
C. na Markovec 9, EMŠO 0806982500405, 
d. št. 88090981 ter solidarne porokinje in 
plačnice ter zastaviteljice Brakić Martine, 
rojene 25. 9. 1983, stanujoče v Kopru, Kro-
žna c. št. 2, EMŠO 2509983505330, d. 
št. 81054378, v višini 36.000,00 EUR glav-
nice s pripadki, z obr. mero, ki za kredit zna-
ša 6-mesečni Euribor + 2,50 % letno, z dobo 
vračanja kredita do 31. 10. 2041 v korist 
upnice Delavske hranilnice d.d. Ljub ljana, 
m. št. 5448557, ID za DDV SI47523638, 
s sedežem Ljub ljana, Miklošičeva ul. 5.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 428/2005 Os-3983/12
V izvršilni zadevi upnice Banke Spar-

kasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub ljana, ki 
ga zastopa odv. Peter Žagar, Pražakova 
8, Ljub ljana, zoper dolžnika Mikrosag Nova 
svetovanje in gradbeništvo d.o.o., Sme-
tanova ul. 33, Maribor, Ernest Sagadinj, 
Kajuhova ul. 5, Maribor, Sonja Sagadinj, 
Kajuhova ul. 5, Maribor, Samo Sagadinj, 
Kajuhova ul. 5, Maribor, ki ga zastopa odv. 
Peter Peče, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 
zaradi izterjave 311.212,98 EUR s pp, se 
na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega so-
dišča v Mariboru, opr. št. In 428/2005 z dne 
18. 9. 2009 zarubi nepremičnina, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo: stanovanje št. 3, 
v večstanovanjski hiši, na naslovu Kajuhova 
ul. 5 v Mariboru, last dolžnika Ernesta Saga-
dinja do celote.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 16. 8. 2012

Objave 
zemljiškoknjižnih zadev

N 28/2009 Os-3914/12
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni so-

dnici Tanji Dolar Božič v nepravdni zade-
vi predlagateljic: 1. Alenke Pezdevšek, Vodo-
vodna 9, Radeče in 2. Marjane Erman, Ko-
lenov graben 7, Radeče, ki ju zastopa Mirko 
Ratej, odvetnik v Ljub ljani, zoper nasprotno 
udeleženko: Slovenske železnice d.d., ki jo 
zastopa Mitja Stražar, odvetnik v Ljub ljani, 
o predlogu za vzpostavitve zemljiško knjižne 
listine pri nepremičnini – stanovanju, v izme-
ri 67,30 m2, ki obsega 3 sobe, kuhinjo, WC, 
shrambo in druge prostore, vse v pritličju 
stanovanjske hiše, na naslovu Ulica talcev 
12, Radeče, sklenjene dne 18. 11. 1991, Že-
lezniškim gospodarstvom Ljub ljana kot pro-
dajalcem, in Bec Francem kot kupcem, dne 
2. 8. 2012 izdalo sklep o začetku postopka 
vzpostavitve zemljiško knjižne listine – ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene dne 8. 11. 
1991 med Železniškim gospodarstvom Ljub-
ljana, kot prodajalcem, in Bec Francem kot 
kupcem, za stanovanje na naslovu Ulica tal-
cev 12, Radeče, v izmeri 67,30 m2, ki obse-
ga 3 sobe, kuhinjo, WC, shrambo in druge 
prostore.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic 
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem 
mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravil-
nost oziroma popolnost podatkov o vsebi-
ni zgoraj navedene listine, oziroma druge 
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko-
rist predlagatelja postopka.

Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 8. 2012

N 76/2009 Os-3982/12
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje za-

četek postopka vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine: kupne pogodbe z dne 20. 3. 
1964, sklenjene med Mestno občino Kranj, 
Slovenski trg 1, Kranj, kot prodajalcem in 
družbo Elita, trgovina in storitve d.d., Glavni 
trg 7, Kranj, kot kupcem, za posamezni del 
št. 3, ID znak 2100-863-3, stanovanje št. 3 
v 2. etaži s kletjo v 1. etaži, Zoisova ulica 3, 
Kranj, v izmeri 58,27 m2.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva 
v korist Milana Baste, rojenega 9. 10. 1961, 
Trg Rivoli 6, Kranj.

Okrajno sodišče poziva morebitne ime-
tnike pravice, da v enem mesecu od obja-
ve oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost 
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge 
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko-
rist predlagatelja.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 7. 2012

Oklici o začetku 
vzpostavitve 

pravnega naslova

N 13/2010 Os-3452/12
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici 

Ireni Peer v nepravdni zadevi predlagate-
ljev: 1. Mestne občine Celje, Trg celjskih 
knezov 9, Celje, 2. Pirkmajer Darje, Glavni 
trg 8, Celje, 3. Salobir Brede, Ul. Franja 
Malgaja 56, Šentjur, 4. Čretnik Branka, Kul-
turniška ul. 9, Celje ter 5. Dušak Marije, 
Razlagova 16, Celje, ki jih zastopa Mejač 
Vesna s.p. iz Celja, zoper nasprotne ude-
ležence: 1. Koračin Lea, Mažoranovičev 
trg 3, Zagreb, 2. Koračin Lilič Elo, Kneza 
Borne 12, Zagreb, ter 3. Koračin Daniro, 
Kneza Borne 12, Zagreb, ki ju zastopa Ba-
rica Zidar, odvetnica iz Celja, o predlo-
gu za vzpostavitev etažne lastnine z dne 
21. 12. 2009 in vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine pri nepremičnini – stanova-
nju, na naslovu Kocenova 3, del stavbe 
št. 1077-1614-002, v izmeri 51,27 m2, ki je 
sestavljeno iz dveh sob, kuhinje, predso-
be, stranišča in drvarnice, dne 26. 6. 2012 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavi-
tve zemljiško knjižne listine – kupoprodaj-
ne pogodbe, sklenjene dne 9. 10. 1971, 
med Koračin Pavlom kot prodajalcem, in 
Dušak Marijo kot kupovalko, za stanova-
nje, na naslovu Kocenova 3, del stavbe 
št. 1077-1614-002, v izmeri 51,27 m2, ki je 
sestavljeno iz dveh sob, kuhinje, predsobe, 
stranišča in drvarnice.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic 
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem 
mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravil-
nost oziroma popolnost podatkov o vsebi-
ni zgoraj navedene listine, oziroma druge 

pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko-
rist predlagatelja postopka.

Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 6. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

P 469/2008 Os-3943/12
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom 

opr. št. P 469/2008 z dne 19. 6. 2012 osem-
najsto toženi stranki Branku Stanojevič po-
stavilo začasnega zastopnika Natali Volčič 
Ivanič, odvetnico v Kopru, Ferrarska ulica 5.

Začasna zastopnica je bila postavljena 
na podlagi prvega odstavka v zvezi s četrto 
točko drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče 
postavi začasnega zastopnika, če je prebi-
vališče tožene stranke neznano, pa tožena 
stranka nima pooblaščenca.

Začasna zastopnica bo osemnajsto to-
ženo stranko zastopala v postopku vse do 
takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 7. 2012

P 431/2010 Os-5805/11
Okrožno sodišče v Ljub ljani je v pravdni 

zadevi tožeče stranke Sandre Lazić, ki jo 
zastopa Sonja Dolinar, odvetnica v Ljub ljani, 
zoper toženo stranko Igorja Lazić, neznane-
ga prebivališča, zaradi razveze zakonske 
zveze, dodelitve otroka in določitve preživni-
ne ter stikov, dne 7. decembra 2011 sklenilo:

toženi stranki Igorju Laziću, neznanega 
prebivališča, se postavi začasni zastopnik 
– odvetnik Žiga Klun, Dalmatinova 10, Ljub-
ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko v pravdni zadevi, opr. št. P 431/2010 
– IV, dokler tožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, 
da je toženi stranki postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani  
dne 7. 12. 2011

0963 I 1376/2011 Os-3415/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršil-

ni zadevi upnika Javni jamstveni in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 
ulica 28, Ljub ljana – dostava, zoper dolžnika 
Martina Tivadar, Prušnikova ulica 100, Ljub-
ljana – Šentvid, zaradi izterjave preživnine 
s pp, sklenilo:

dolžniku Martinu Tivadar, Prušnikova 
ulica 100, Ljub ljana – Šentvid, se na podla-
gi 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
– ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Štravs 
Anja, Komenskega 12, Ljub ljana.

Objave sodišč
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Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2012

0963 I 1352/2011 Os-3416/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršil-

ni zadevi upnika Javni jamstveni in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 
ulica 28, Ljub ljana – dostava, zoper dolžni-
ka Draga Mauko, Podmilščakova ulica 20, 
Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave preživ-
nine s pp sklenilo:

dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP postavi zača-
sni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
Štampar Strojin Aljoša, Dunajska 56, Ljub-
ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2012

VL 122388/2011 Os-3885/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvr-
šilni zadevi upnice Generali zavarovalnica 
d.d. Ljub ljana, Kržičeva ulica 3, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Ana Perkovič, Kržičeva ulica 3, 
Ljub ljana, proti dolžniku Branku Žnidarec, 
Udarniška ulica 6, Štore, ki ga zastopa za-
koniti zastopnik odvetnik Velimir Cugmas, 
Liptovska 6a, Slovenske Konjice, zaradi iz-
terjave 20.866,35 EUR, sklenilo:

dolžniku Branku Žnidarec, Udarniška 
ulica 6, Štore, se na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Velimir Cugmas, Liptovska 6 a, Slo-
venske Konjice.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2012

VL 214827/2011 Os-3886/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnice Si.mobil telekomunikacijske 
storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub-
ljana, ki ga zastopa odvetnica Andreja Šifrer, 
Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 
9, Maribor, proti dolžniku Alešu Somrak, 
Partizanska cesta 21, Višnja gora, ki ga 
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Metod 
Kovač, Šmartinska 130, Ljub ljana – dosta-
va, zaradi izterjave 746,68 EUR, sklenilo:

dolžniku Alešu Somrak, Partizanska 
cesta 21, Višnja gora, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Metod Kovač, Šmartinska 130, Ljub-
ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2012

VL 193132/2009 Os-3893/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorči-
čeva ulica 19, Maribor, proti dolžnici Tatjani 
Hajnc, Wernersdorf 57, 8551 Wies, Steier-
mark, Österreich, ki jo zastopa odv. Primož 
Verčič, Čebelarska ulica 1, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 126,12 EUR, sklenilo:

dolžnici Tatjani Hajnc, Wernersdorf 57, 
8551 Wies, Steiermark, Österreich, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. 
Primož Verčič, Čebelarska ulica 1, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 26. 9. 2011

VL 214789/2011 Os-3894/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
ni zadevi upnice UniCredit Banka Slovenija 
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, ki jo 
zastopa odvetnica Andreja Šifrer, Škofa Ma-
ksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor, 
proti dolžniku Nebojši Ostojić, Obala Ucija 
144 L, Piran, zaradi izterjave 10.074,84 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Nebojši Ostojić, Obala Ucija 
144 L, Piran, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Bojan Starčič, Bernardinska Reber 8, 
Portorož.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2012

Z 283/2011 Os-3855/12
Okrajno sodišče v Mariboru je v postop-

ku zavarovanja denarne terjatve v višini 
1.707,78 EUR s pp upnice Zavarovalnice 
Maribor d.d., s sklepom opr. Z 283/2011 
z dne 9. 8. 2012, dolžniku Srečku Kapunu, 
rojenemu 27. 2. 1961, neznanega bivališča 
(nazadnje s prebivališčem Dolnja Počehova 
27, Pesnica pri Mariboru) postavilo začasne-
ga zastopnika Valentina Breznika, odvetnika, 
Partizanska 37, Maribor, na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve 
ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 8. 2012

II P 644/2010 Os-3927/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni 

sodnici Matejki Pintarič Pec, v pravdni zadevi 
tožeče stranke Adriatic Slovenica d.d., Ljub-
ljanska cesta 3a, Koper, zoper toženo stran-
ko Marjana Kokol, Cesta osvobodilne fronte 
44, Maribor (prej Meljska cesta 85, Maribor) 
ki jo zastopa začasna zastopnica Tanja Kom-
para, odvetnica v Mariboru, zaradi plačila 
101,32 EUR s pp, izven naroka za glavno 
obravnavo, dne 28. marca 2012, sklenilo:

toženi stranki Marjanu Kokolu, Cesta 
osvobodilne fronte 44, Maribor (prej Meljska 
cesta 85, Maribor), postavljena začasna za-
stopnica odvetnica Tanja Kompara, Tyrševa 
4, Maribor, se razreši.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2012

IV P 15/2012 Os-2346/12
Okrožno sodišče v Murski Soboti je 

v pravdni zadevi tožeče stranke Marije Đuri-
čić, Rakičan 29c, 9000 Murska Sobota, zoper 
toženo stranko Dragana Đuričić, neznanega 
bivališča v Republiki Avstriji, zaradi razveze 
zakonske zveze, 22. marca 2012 sklenilo:

toženi stranki se v predmetni pravdni za-
devi postavi začasni zastopnik, in sicer od-
vetnik Roman Petek, Slomškova ulica 25, 
Murska Sobota.

Začasni zastopnik ima v postopku, za ka-
terega je postavljen, vse pravice in dolžnosti 
zakonitega zastopnika.

Te pravice in dolžnosti ima začasni za-
stopnik od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 3. 2012

N 25/2011 Os-3916/12
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni 

zadevi predlagatelja Miroslava Bratož, Dane 
pri Sežani 27 g, Sežana, ki ga zastopa Ani-
ta Hiti odvetnica v Sežani in nasprotnega 
udeleženca Renato Stojkovič, Trepče 113, 
p. Bazovica, Italija, zaradi predloga za deli-
tev stvari v solastnini (pcto 20.000,00 EUR), 
po predlogu predlagatelja, na podlagi 4. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o ne-
pravdnem postopku nasprotnemu udeležen-
cu postavilo začasno zastopnico, in sicer 
odvetnico Majdo Škrlj, Kosovelova ulica 4/b, 
Sežana, ki bo nasprotnega udeleženca v tem 
postopku zastopala vse do takrat, dokler na-
sprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec 
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 7. 2012

Oklici dedičem

D II D 1033/2010 Os-4865/11
V zapuščinski zadevi opr. št. »D« II 

D 1033/2010 po pokojnem Francu Kenku, 
sinu Luke Kenka in Marjane Kenk (roj. Fran-
celj), rojenem 11. 12. 1893, umrlem 14. 11. 
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1975 v Ljub ljani, Vič-Rudnik, nazadnje sta-
nujoč v Notranjih Goricah št. 68, Ljub ljana, 
Vič-Rudnik, tedaj državljanu SFRJ, je na-
slovno sodišče odredilo oklic.

Zapustnik je bil ob smrti vdovec, njegova 
žena Marija Kenk (roj. Trček) je umrla pred 
njim, in sicer dne 27. 12. 1972. Otrok ali po-
svojencev zapustnik ni imel, imel je nečaka 
Franca Kenka, sina Jakoba, roj. 29. 1. 1944, 
umrlega 21. 4. 1990, nazadnje stanujočega 
Notranje Gorice št. 68. Za zakonite dediče 
po zapustnikovem nečaku so bili s sklepom 
opr. št. I D 653/90 z dne 30. 8. 1990 progla-
šeni: vdova Sava Kenk, Notranje Gorice 68; 
hči Ervina Švegelj, Dragomer, Kratka pot 2; 
sin Robert Kenk, Notranje Gorice, Mavsar-
jeva cesta 98; hči Nataša Grum (roj. Kenk), 
Notranje Gorice 68, hči Ksenija Kenk, Notra-
nje Gorice, Podpeška cesta 394.

Drugi, še živeči sorodniki, sodišču niso 
znani.

Ker sodišče s podatki o morebitnih za-
konitih dedičih ne razpolaga, na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica na sodni 
deski, na spletni strani naslovnega sodišča 
ter v Uradnem listu RS. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nada-
ljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani  
dne 18. 4. 2011

D 264/2011 Os-5978/11
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku za-

puščinski postopek po pokojni Štolfa Anni 
Matildi, rojeni 11. 2. 1912, vdovi, upokojenki, 
državljanki RS, nazadnje bivajoči v Portoro-
žu, Obala 15, in umrli dne 8. 7. 2011.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapu-
stnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne 
zapustničine dediče, da se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica. 
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih 
podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 12. 2011

D 7/2012 Os-3967/12
Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče za-

puščinski postopek po pokojni Frančiški De-
bevec, rojeni 23. 3. 1939, nazadnje stanu-
joči Malo Ubeljsko 10, Postojna, ki je umrla 
dne 1. 1. 2012.

V krog zakonitih dedičev spadajo tudi 
potomci njenih pokojnih bratov Franka De-
bevca, Filipa Debevca, Romana Debevca in 
Leona Debevca, ki so živeli in umrli v tujini. 
Na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju, sodišče poziva morebitne dediče, da 
v enem letu od objave tega oklica priglasijo 
svoje pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 20. 8. 2012

D 161/2011 Os-3903/12
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pokojni Ani Leban, roj. 17. 5. 1862, 
z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Po-
ljubinj 14, Tolmin, kjer je umrla dne 14. 2. 
1942.

Med njene zakonite dediče sodijo tudi 
morebitni dediči oziroma potomci njenega 
pokojnega sina Franca Lebana, ki je živel 
v Belgiji, ki pa sodišču niso znani. Zato sodi-
šče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku 
enega leta od njegove objave zglasijo in 
uveljavijo svojo pravico do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave 
oklica ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le 
znane dediče.

Okrajno sodišče v Tolminu  
dne 27. 7. 2012

Oklici pogrešanih

N 23/2011 Os-3899/12
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je 

na predlog Jane Gros, Likozarjeva ul. 27, 
Kranj, v teku nepravdni postopek za razgla-
sitev pogrešanca Alojzija Jenka, rojenega 
25. 10. 1909, nazadnje stanujočega Zasa-
vska c. 33, Kranj.

Pogrešanca zastopa skrbnik za pose-
ben primer Boris Gros, Likozarjeva ul. 27, 
Kranj.

Pogrešanca se poziva, da se zglasi. Vse 
druge, ki bi kaj vedeli o njegovem življenju 
pa se poziva, da to javijo Okrajnemu sodi-
šču v Kranju v roku 3 mesecev po objavi 
tega oglasa. Po preteku tega roka bo sodi-
šče pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 8. 2012

N 20/2010 Os-3896/12
Pred Okrajnim sodišče v Mariboru se 

vodi nepravdni postopek na predlog predla-
gateljice Plinovodi d.o.o., Cesta Ljub ljanske 
brigade 11b, Ljub ljana, ki jo zastopa odve-
tnica Barbara Pakiž iz Ljub ljane, zoper na-
sprotnega udeleženca Janeza Šantla, ki ga 
zastopa skrbnik za posebni primer Center 
za socialno delo Maribor, Zagrebška ul. 72, 
Maribor, zaradi razglasitve za mrtvega.

O pogrešancu je znano, da je rojen 
17. 11. 1919 v Vukovskem Dolu, je sin Ma-
rije in Franca Šantla. V Sloveniji je imel 
zadnje stalno prebivališče na naslovu Vu-
kovski vrh 44, Jarenina. Z družino bi naj 
kasneje živel v ZDA, na Floridi, sorodnikom 
se je nazadnje oglasil v letu 1998, ko je 
svoji sestri Štefki Goričan pisal iz naslova 
Johann&Elfriede Schantl, Dundee way, Bro-
oksville, FL 34613 (ZDA). Pogrešanec bi naj 
umrl, s podatkom o datumu smrti oziroma 
listinami o smrti pa sodišče ne razpolaga.

Sodišče zato poziva pogrešanca, da se 
oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o ži-
vljenju in smrti pogrešanca, da to sporočijo 
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo sodišče po izteku navedene-
ga roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 24. 7. 2012

N 19/2010 Os-3897/12
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru se 

vodi nepravdni postopek na predlog predla-
gateljice Plinovodi d.o.o., Cesta Ljub ljanske 
brigade 11b, Ljub ljana, ki jo zastopa odve-
tnica Barbara Pakiž iz Ljub ljane, zoper na-
sprotnega udeleženca Jožefa Šantla, ki ga 
zastopa skrbnik za posebni primer Center 
za socialno delo Maribor, Zagrebška ul. 72, 
Maribor, zaradi razglasitve za mrtvega.

O pogrešancu je znano, da je rojen 9. 2. 
1922 v Vukovskem Dolu, je sin Marije in 
Franca Šantla. V Sloveniji je imel zadnje 
stalno prebivališče na naslovu Vukovski vrh 
44, Jarenina. Z družino bi naj kasneje živel 
v Avstriji in bi naj umrl, s podatkom o datumu 
smrti oziroma listinami o smrti pa sodišče 
ne razpolaga.

Sodišče zato poziva pogrešanca, da se 
oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o ži-
vljenju in smrti pogrešanca, da to sporočijo 
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo sodišče po izteku navedene-
ga roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 24. 7. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo 

Divjak Dijana, Gradišnikova uli-
ca 8, Borovnica, zavarovalno polico, št. 
50500110346, izdala zavarovalnica KD ži-
vljenje d.d. gnw‑328799

Dolinšek Janja, Ul. Matije Blejca 10, Ka-
mnik, zavarovalno polico, št. 41601000642, 
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gnr‑328779

Finmart d.o.o., Brnčičeva ulica 15b, 1000 
Ljubljana, davčna številka: 97684961, zava-
rovalne police Zavarovalnice Maribor d.d.: tip: 
607, št. police oziroma dokumenta: 6217129, 
6237685, 6552855, 6552908; tip: 609, št. po-
lice oziroma dokumenta: 2702341, 2740604, 
2740619, 2740621, 2781603; tip: 915, št. po-
lice oziroma dokumenta: 3533661, 3533662, 
3533663, 3533664, 3533665, 3535871, 
3535872, 3535873, 3535874, 3535875, 
3535926, 3535927, 3535928, 3535929, 
3535930, tip: 916, št. police oziroma do-
kumenta: 4003106, 4003108, 4003109, 
4003110, 4003112, 4003113, 4003114, 
4003115, 4003116, 4003171, 4003172, 
4003173, 4003174, 4003175. Ob‑4035/12

Grafenauer Matej, Pod terasami 1, Fram, 
zavarovalno polico, št. 50500056015, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnh‑328789

Hamer Milan, Cesta v Rošpoh 26/A, Ka-
mnica, zavarovalno polico, št. 50500096893, 
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. Lju-
bljana. gnj‑328787

Kaluža Matjaž, Paljevo 3, Deskle, zavaro-
valno polico, št. 50500006113, izdala zavaro-
valnica KD Življenje d.d. gni‑328763

Kolarič Denis, Črešnjevec 92, Slo-
venska Bistrica, zavarovalno polico, št. 
50500114646, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje zavarovalnica, d.d. gnk‑328811

Malalan Tatjana, Cankarjeva 14, Nova 
Gorica, zavarovalno polico, št. 40303000659, 
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gng‑328790

Maša Friškovec s.p., Ulica Tatjane Od-
rove 13, Kranj, zavarovalno polico, št. 
300000201457, izdala zavarovalnica Wener-
stadtische zavarovalnica. gnj‑328791

Ninić Vlado, Kidričeva cesta 6A, Kranj, 
zavarovalno polico, št. 50500095686, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnx‑328798

Sever Andrej, Bič 5, Veliki Gaber, zavaro-
valno polico, št. 40301006212, izdala zavaro-
valnica KD Življenje, d.d. gni‑328788

Zahirović Ajša, Keršičeva cesta 21A, Tr-
bovlje, zavarovalno polico, št. 50500036454, 
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. 
gnk‑328761

Zupančič Slavko, Breg 3, Loka pri Zi-
danem Mostu, zavarovalno polico, št. 
50500064160, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje, d.d. gnl‑328810

Spričevala preklicujejo 

Basarić Luka, Poljane 80, Poljane, certi-
fikat NPK izdelovalec zidanja in ometanja št. 

691, izdal Center za poslovno usposabljanje 
v Ljubljani 5. 4. 2008. gnb‑328795

Demirović Dragan, Pot na Rakovo Jel-
šo 299, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ 
Livada, izdano leta 2012. gny‑328772

Jerkič Tija, Prušnikova 6, Ljubljana-Šent-
vid, indeks, št. 18090387, izdala Filozofska 
fakulteta, leto izdaje 2009. gno‑328757

Kociper Jernej, Lipa 105A, Beltinci, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Biotehniške šole 
Rakičan, izdano leta 1997. gnc‑328744

Krklec Goran, Strmec Humski 57, 49231 
Hum na Sutli, Hrvaška, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Šolskega centra Celje, št. 50, 
izdano leta 1991. gnr‑328754

Lazić Aleksandar, Ul. Lizike Jančarje-
ve 8, Ljubljana Šmartno, preklic letnih spri-
čeval 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za 
gostinstvo in turizem, Ljubljana, izdana leta 
2002, 2003, 2004, objavljenega v Ur. l. RS, 
št. 67 z dne 31. 08. 2012. gno‑328782

Lušin Jon, Cesta I/13, Ribnica, indeks, 
št. 23080694, izdala Fakulteta za strojništvo 
v Ljubljani. gnx‑328773

Merc Nives, Šrafelova ul. 19, Ptuj, spri-
čevalo o končani OŠ Mladika, Ptuj, izdano 
leta 2003. gnv‑328750

Piber Gaber, Ulica Alojza Rabiča 15, Moj-
strana, letno spričevalo 9. razreda Osnovne 
šole 16. Decembra Mojstrana, št. 214/09, 
izdano leta 2009. gnw‑328749

Podjavoršek Marjana, Kozjak 80, Misli-
nja, spričevalo o končani Osnovni šoli Liva-
da, izdano leta 1981, izdano na ime Špegel. 
gnj‑328812

Radoičić Jasmina, Meline 11, Spo-
dnja Idrija, spričevalo o končani Osnov-
ni šoli Spodnja Idrija, izdano leta 2003. 
gnz‑328796

Rus Sabina, Klinja vas 72, Kočevje, 
spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje šole 
Kočevje, izdana leta 2007/08, 2008/09, 
2009/10. gnz‑328746

Rus Sabina, Klinja vas 72, Kočevje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Ko-
čevje, izdano leta 2010. gny‑328747

Šumiga Tatjana, Slatina v Rožni doli-
ni 102, Šmartno v Rožni dolini, spričevalo 
3. letnika Poslovno-komercialne šole Celje, 
št. XIV/280, izdano leta 2009. gnm‑328759

Drugo preklicujejo 

ALBA Mojstrana d.o.o., Ulica Alojza Ra-
biča 37, Mojstrana, obrtno dovoljenje na ime 
Albina Pavlič, št. 075836/1749/01-24/2002. 
gnc‑328794

Anton Zelenik s.p., Svetinci 40A, Destr-
nik, licenco, št. 007309/001 za vozilo Mer-
cedes Benz, reg. št. MB 21-70C, vozilo je 
bilo odjavljeno iz prometa 16. 04. 2008.. 
gnn‑328758

Avto Bradač Jože Bradač s.p., Dolenje 
Polje 7A, Straža, licenco za vozilo R-MI-
DLUM 220.08B. ,št. 006760, reg. št. NM 
A5-708. gne‑328767

Avtoprevozništvo Alojzij Kavčnik s.p., 
Stara cesta 23, Brezovica pri Ljubljani, do-
volilnico za mednarodni promet za Hrvaško 

(tretja država, št. 0002821, koda S014349, 
izdala OZS. gnb‑328770

Bažec Maruša, Cesta 5. maja 3m, Lo-
gatec, študentsko izkaznico, št. 11200266, 
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani. 
gnj‑328762

Beden Sandra, Pelechova 35b, Radomlje, 
študentsko izkaznico, št. 21100332, izdala 
Fakulteta za družbene vede. gnv‑328775

Berčič Nastja, Brkinčeva ulica 18, Sev-
nica, študentsko izkaznico, št. 32011322, 
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. 
gnt‑328777

Cvajnar Urška, Žlebe 54a, Medvode, 
študentsko izkaznico, št. 41050183, izdala 
Medicinska fakulteta. gns‑328803

Čačilo Tina, Zgornji Duplek 17p, Spodnji 
Duplek, študentsko izkaznico, št. 31090076, 
izdala EMŠ Farmacija. gnv‑328800

Čater Anita, Smlednik 22, Smlednik, štu-
dentsko izkaznico, št. 04036526, izdala Fa-
kulteta za upravo. gnm‑328784

Danilo Lipar s.p., Lahovče 77, Cerklje na 
Gorenjskem, licence za med. prevoz blaga v 
cestnem prometu št. 007130/007 za vozilo 
KR NF-604 IVECO, ser. št. O0313803, izda-
na 18. 10. 2010, št. 007130/008 za vozilo LJ 
G0-357 Renault, ser.št. O0314152, izdana 
4. 1. 2011 in št. 007130/001 za vozilo KR 34-
15T Renault, ser. št. O0300617, izdana 11. 9. 
2007, veljavne do 27. 9. 2012. gnw‑328769

Dimitrijević Slavka, Ob žici 5, Ljubljana, 
preklic spričevala o plovnosti za zrakoplov 
Cessna A.C., Cesna 150G, serijska številka 
15064767, izdala Agencija za civilno letal-
stvo. gnq‑328805

Drolc Jana, Rezijanska ulica 16, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 19509724, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
gnd‑328743

Elvis Miklavčič s.p., Istrska ulica 9, Ko-
zina, potrdilo za voznika Mišel Božič, št. 
006930/BGD58-2-4706/2009, veljavnost 
2. 10. 2009–2. 10. 2010, izdala Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 2009. 
gnn‑328808

Fefer Jan, Adamičeva ulica 13, Ljubljana, 
dijaško izkaznico, izdal Šolski center za po-
što ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, 
izdana leta 2009. gnf‑328745

Franc Lušina s.p., Bela Cerkev 13, 
Šmarješke Toplice, licenco, št. 006996/005 
za vozilo Mercedes Benz, reg. št. NM A7-
240. gnu‑328751

Franc Lušina s.p., Bela Cerkev 13, 
Šmarješke Toplice, licenco, št. 006996/016 
za vozilo M. A. N. , reg. št. NM FK-440.. 
gnt‑328752

Gačević Gina, Ul. Matije Gubca 22, 
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 
S 0012041, izdala Filozofska fakulteta Uni-
verze v Mariboru. gnp‑328806

Gorjup Gal, Pot Josipa Brinarja 20, Hra-
stnik, študentsko izkaznico, št. 23110044, 
izdala Fakulteta za strojništvo. gnx‑328748

Gostenčnik Larisa, Cesta v Ro-
špoh 86, Kamnica, študentsko izkaznico, št. 
27100188, izdala Fakulteta za matematiko 
in fiziko v Ljubljani. gnd‑328793

Kocjančič Jakob, Cesta I. istrske briga-
de 24, Pobegi, dijaško izkaznico, izdala Sre-
dnja tehniška šola Koper. gnk‑328786

Preklici
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Krepek Biljana, Trg Dušana Kvedra 18, 
Maribor, študentsko izkaznico, št. 19411441, 
izdala Univerza v Ljubljani, EF Ljubljana. 
gno‑328807

LA-KOMA d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, 
dovolilnice za Ukrajino 2567467 in 2567470 
in za Rusijo 0538042 in 0538040, izdala Go-
spodarska zbornica Slovenije. gnw‑328774

Majhenič Erika, Andraž 17b, Polzela, 
študentsko izkaznico, št. 19482682, izdala 
Ekonomska fakulteta. gnl‑328760

Moderc Amadej, Lokev 6a, Lokev, štu-
dentsko izkaznico, št. 06090181, izda-
la Fakulteta za socialno delo v Ljubljani. 
gne‑328771

O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, 
Brestanica, dovolilnico, št. 0004151, država 
191-11 HR. gnm‑328809

Pohajač Iztok, Lokovica 100, Šo-
štanj, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500019021000, izdal Cetis Celje. 
gne‑328792

Rojc Nina, Gotovlje 105d, Žalec, študent-
sko izkaznico, št. 32011046, izdala Univerza 
v Ljubljani. gnq‑328780

Seničar Karl, Mrčna sela 21, Kopriv-
nica, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500001127001, izdal Cetis Celje. 
gnu‑328776

Slapšak Andreja, Šibenik 9, Šentjur, 
študentsko izkaznico, št. 31100250, iz-

dala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. 
gnl‑328785

Stanko Dvoršak s.p., Špindlerjeva uli-
ca 13, Ptuj, licenco za tov. vozilo MBG7-050, 
izdano 12. 10. 2007, veljavno do 12. 10. 
2012, izdala Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, št. 006456/005, leto izdaje 5. 9. 
2007. gnh‑328764

Šinkovec Anja, Dunajska cesta 115, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija 
Bežigrad. gnt‑328802

Škerjanc Lea, Ulica Gradnikove briga-
de 6, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala 
SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo. 
gnr‑328804

Škvarč Jernej, Kovk 36, Col, študentsko 
izkaznico, št. 71102079, izdala Biotehniška 
fakulteta v Ljubljani. gny‑328797

Štruc Doris, Cankarjeva ulica 4, Muta, 
študentsko izkaznico, št. 21110489, izda-
la Fakulteta za družbene vede v Ljubljani. 
gnn‑328783

Štupica, Žlebič 20A, Ribnica, potrdilo za 
voznika Adnan Džakulić, veljavno od 16. 1. 
2012–15. 4. 2012, izdala Obrtno podjetni-
ška zbornica Slovenije, št. 007044/AD56-2-
161/2012, leto izdaje 13. 1. 2012. gnk‑328765

Štupica, Žlebič 20A, Ribnica, potrdilo za 
voznika Dinko Lipovac, veljavno od 15. 6. 
2009–16. 6. 2011, izdala Obrtno podjetni-
ška zbornica Slovenije, št. 007044/BGD56-

2-3250/2009, leto izdaje 15. 6. 2009. 
gnj‑328766

Tesner Marko, Ulica Marje Boršniko-
ve 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, 
št. 20030507, izdala Pravna fakulteta. 
gnu‑328801

TIB TRANSPORT d.d., Šercerje-
va 17, Ilirska Bistrica, voznikovo karti-
co za digitalni tahograf za voznika Anton 
Maljevac, Kuteževo 24, Ilirska Bistrica, št. 
1070500019146000. gns‑328753

Transport in turizem, Miran, Panonska 
cesta 15, Radenci, licenco za vozilo VOLVO 
FH 12 4X2T, št. 00725/005, reg. št. MS F9-
601. gnd‑328768

Zavrl Tomaž, Zaloška cesta 228, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 64110228, 
izdala Fakulteta za elektrotehniko. 
gnq‑328755

ZIDARTRANS.COM, Dejan Zidar s.p., 
Lesično 69, Lesično, licenco, št. 10798/001 
za vozilo IVECO STRALIS., reg. št. CE-ZT 
540. gnp‑328781

Žgank Miha, Ul. Marjana Jerina 2a, Ce-
lje, študentsko izkaznico, št. 25100217, iz-
dala UL Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana. 
gns‑328778

Žigon Blaž, Ilirska ulica 20, Ljubljana, 
dijaško izkaznico, izdala BIC gimnazija in 
veterinarska šola Ljubljana, izdala leta 2011. 
gnp‑328756
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