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Javni razpisi

Št. 410-189/2012 Ob-4525/12

Preklic
Občina Ilirska Bistrica preklicuje objavo 

Javnega razpisa za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini 
Ilirska Bistrica v okviru občinskega mese-
ca kulture v letu 2013, objavljenega v bi-
striškem občinskem glasilu Bistriški odmevi 
št. 53, oktober 2012, v Uradnemu listu RS, 
št. 77, z dne 12. 10. 2012, v razglasnem 
delu, stran 2276 in na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

Preklic javnega razpisa bo objavljen 
v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ob-
čine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-190/2012 Ob-4479/12
Na podlagi Odloka o proračunu Občine 

Ilirska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 108/11, z dne 29. 12. 2011), župan Obči-
ne Ilirska Bistrica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in 

izvedbe prireditev »Veseli december 
2012« v Občini Ilirska Bistrica

Predmet razpisa oziroma sofinanciranja 
sta dva sklopa prireditev:

1. Izvedba prireditve ali niza prireditev ob 
praznovanju sv. Miklavža.

Sofinancirana bo osrednja prireditev ali 
niz prireditev, organiziranih tako, da bodo 
prireditve pokrivale celotno območje Občine 
Ilirska Bistrica.

Prireditev mora biti primerna praznova-
nju sv. Miklavža.

Prireditev oziroma niz prireditev se mo-
rajo odvijati v terminu med 2. in 7. decem-
brom 2012.

Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala 
posamezno prireditev oziroma niz prireditev 
do višine 2.600 evrov oziroma v sorazmer-
nemu deležu.

Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana 
naslednja merila:

Pokritost s prireditvami v občini:
– 40 točk za izvajalca, ki zagotovi niz 

vsaj treh enakih prireditev, ki bodo pokrile 
območje celotne občine,

– 30 točk za izvajalca, ki zagotovi eno – 
osrednjo prireditev,

– 10 točk za izvajalca, ki zagotovi eno – 
lokalno prireditev.

Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in ob-
sežno podobnih prireditev:

– 6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več 
izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,

– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno iz-
kušnjo z organizacijo podobnih prireditev.

Delež pričakovanega sofinanciranja ob-
čine:

– 10 točk za pričakovani sofinancerski 
delež od 0 % do 20 % predračunske vredno-
sti prireditve,

– 5 točk za pričakovani sofinancerski de-
lež nad 20 % do 50 % predračunske vredno-
sti prireditve,

– 3 točke za pričakovani sofinancerski 
delež nad 50 % predračunske vrednosti pri-
reditve.

Upravičeni stroški izvedbe prireditve so:
– material za izdelavo scene in kostu-

mov,
– material za izvedbo delavnic za otroke,
– strošek izvedbe recitala, gledališke 

igre in podobno,
– promocijski material (plakati),
– najem prostora za izvedbo prireditve, 

kolikor gre za osrednjo občinsko prireditev.
Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:
– nakupa daril za obdaritev otrok ali na-

stopajočih,
– stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo 

udeležencev ali nastopajočih.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira do 

100 % upravičenih priznanih stroškov pri-
reditve.

2. Izvedba osrednje prireditve Silvestro-
vanja in spremljajočih prireditev v Ilirski Bi-
strici

Sofinancirana bo osrednja prireditev Sil-
vestrovanja v Ilirski Bistrici dne 31. 12. 2012, 
ki vključuje tudi niz spremljajočih prireditev 
v terminu od 3. do 31. 12. 2012.

I. Spremljajoče prireditve oziroma niz pri-
reditev morajo vključevati vsaj:

1. otvoritvena prireditev ob prižigu 
Pravljičnega mesteca, v terminu od 3. do 
10. decembra, na lokaciji Športni park Nade 
Žagar,

2. popoldanske delavnice za otroke na 
temo »Pravljični december«, s prihodom 
dedka Mraza in lutkovno-gledališko pred-
stavo primerno terminu, v terminu od 27. 
do 30. decembra, na lokaciji Dom na Vid-
mu ali na Trgu maršala Tita (prireditev brez 
vstopnine),

3. večerni božično-novoletni koncert (1 
dan) – v terminu od 20. do 30. 12. (prireditev 
brez vstopnine), na lokaciji Dom na Vidmu, 
na kateremu nastopijo zabavno-glasbeni iz-
vajalci,

4. večerni zabavno-glasbeni program (1 
dan) – v terminu od 26. do 30. 12. (priredi-
tev brez vstopnine), lokacijo izbere prijavitelj 
v soglasju s sofinancerjem,

5. božično – novoletno tržnico, katera naj 
se odvija na lokaciji Trg maršala Tita, predla-
gan termin vsaj med potekom prireditev pri-
hoda sv. Miklavža in dedka Mraza, organiza-
tor se za izvedbo tržnice poveže z DRPSN 
in drugimi lokalnimi ponudniki,

6. prijavitelj lahko izvede še druge prire-
ditve v času od 20. do 30. 12., po lastnem 
izboru, katerih pa ne sofinancira Občina Ilir-
ska Bistrica.

II. Osrednja prireditev silvestrovanja naj:
– bo organizirana v Ilirski Bistrici,
– bo organizirana na Trgu maršala Tita,
– se odvija vsaj od 21. do 1. ure nasle-

dnjega dne,
– vključuje gostinsko ponudbo,
– vsebuje glasbeni program z vsaj eno 

glasbeno zasedbo, z izborom katere sogla-
ša sofinancer,

– vključuje odštevanje časa do 24. ure 
oziroma 00.00 ure,

– ima ognjemet, ki mora trajati vsaj 5 
minut (intenzivno).

Občina Ilirska Bistrica bo v ta namen 
sofinancirala osrednjo prireditev silvestro-
vanja do višine 7.000 evrov, oziroma v višini 
do 14.600 evrov organizacijo silvestrovanja 
z nizom vseh v točki I. navedenih spremlja-
jočih prireditev.

Organizator mora svoj program prilago-
diti prireditvam in drugim dogodkom, ki se 
tradicionalno v istem časovnem obdobju od-
vijajo v občini.

Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana 
naslednja merila:

1. predlagan program vključuje prizna-
ne glasbene izvajalce – prijavitelj ob prija-
vi predloži reference glasbene skupine, kot 
so nastopi, prejete nagrade na festivalih, 
samostojni koncerti v Sloveniji in izven Slo-
venije:

– 30 točk prejme program, ki vključuje 
2 ali več priznanih izvajalcev v slovenskem 
prostoru,

– 20 točk prejmejo programi, ki vključu-
jejo 1 priznanega izvajalca v slovenskem 
prostoru,

2. predlagan program spremljajočih pri-
reditev vključuje glasbene-kulturne izvajalce 
s področja občine:

– 30 točk prejmejo programi, ki vključu-
jejo 3 ali več izvajalcev s področja občine,

– 20 točk prejmejo programi, ki vključuje-
jo 2 izvajalca s področja občine,

– 10 točk prejmejo programi, ki vključuje-
jo 1 izvajalca s področja občine,

3. predlagan program prireditve pomeni 
obogatitev celovite turistične ponudbe Ob-
čine Ilirska Bistrica in je inovativen v pri-
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merjavi s programi decembrskih prireditev 
preteklih let:

– 10 točk dobi program, ki v celoti iz-
polnjuje pričakovanja Občine Ilirska Bistrica 
– organizacija in izvedba tudi spremljajočih 
prireditev,

– 5 točk dobi program, ki delno izpolnjuje 
pričakovanja Občine Ilirska Bistrica – orga-
nizacija in izvedba le prireditve silvestro-
vanja,

4. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in 
obsežno podobnih prireditev:

– 10 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali 
več izkušenj z organizacijo podobnih pri-
reditev,

– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno iz-
kušnjo z organizacijo podobnih prireditev;

5. organizacija in izvedba spremljajočih 
prireditev:

– 20 točk dobi prijavitelj za organizacijo 
božično-novoletnega koncerta,

– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo 
večernega zabavno-glasbenega programa 
(1 dan),

– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo 
popoldanskih delavnic za otroke na temo 
»Pravljični december«, s prihodom dedka 
Mraza in lutkovno-gledališko predstavo,

– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo 
božično novoletne tržnice,

– 15 točk dobi prijavitelj za vsako drugo 
prijavljeno prireditev,

6. delež pričakovanega sofinanciranja 
občine:

– 20 točk za pričakovani sofinancerski 
delež od 0 % do 20 % predračunske vredno-
sti prireditve,

– 10 točk za pričakovani sofinancerski 
delež nad 20 % do 50 % predračunske vre-
dnosti prireditve,

– 0 točk za pričakovani sofinancerski 
delež nad 50 % predračunske vrednosti pri-
reditve.

Upravičeni stroški izvedbe prireditev so:
Za prireditev pod I.1. (vrednost postav-

ke je lahko max 5 % od celotne vrednosti 
prireditve):

– strošek izvedbe recitala, lutkovno-gle-
dališke igre ali podobno,

– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod I.2. (vrednost postav-

ke je lahko max 10 % od celotne vrednosti 
prireditve):

– material za izdelavo scene in kostu-
mov,

– material za izvedbo ustvarjalnih delav-
nic za otroke,

– strošek izvedbe recitala, lutkovno-gle-
dališke igre ali podobno,

– strošek najema prostora za izvedbo 
prireditve, kolikor gre za osrednjo občinsko 
prireditev,

– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod I.3. (vrednost postav-

ke je lahko max 10 % od celotne vrednosti 
prireditve):

– strošek nastopa zabavno-glasbene 
skupine ali posameznika s spremljevalno 
skupino,

– strošek najema prostora za izvedbo 
prireditve,

– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod I.4. (vrednost postav-

ke je lahko max 17 % od celotne vrednosti 
prireditve):

– strošek nastopa zabavno-glasbene 
skupine,

– strošek najema prostora za izvedbo 
prireditve,

– strošek varovanja prireditve,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod I.5. (vrednost postav-

ke je lahko max 10 % od celotne vrednosti 
prireditve):

– strošek najema stojnic,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod II. (vrednost postavke 

je lahko max 48 % od vrednosti celotnega 
niza prireditev):

– strošek nastopa zabavno-glasbene 
skupine (največ do višine 1.000,00 evrov),

– strošek najema prireditvenega šotora 
za izvedbo prireditve kolikor prijavitelj izve-
de celoten niz prireditev (največ do višine 
1.800,00 evrov),

– strošek varovanja prireditve (največ do 
višine 2.000,00 evrov),

– strošek ognjemeta z vključeno nujno 
medicinsko pomočjo in požarno stražo (naj-
več do višine 2.000,00 evrov),

– promocijski material – plakati (največ 
do višine 200,00 evrov),

vrednosti vseh postavk so končne, to je 
z vključenim DDV.

Občina Ilirska Bistrica sofinancira:
– do 100 % upravičenih priznanih stro-

škov prireditve, ob pogoju, da organizator 
dostavi verodostojna dokazila o 100 % stro-
ških izvedbe vsake posamezne priznane 
postavke.

Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:
– nakupa daril za obdaritev otrok ali na-

stopajočih,
– stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo 

udeležencev ali nastopajočih,
– drugih nastalih stroškov, ki niso nave-

deni kot upravičeni strošek.
4. Ostali pogoji kandidiranja na javni raz-

pis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavi-

telji za izvedbo in sofinanciranje posamične 
prireditve iz sklopa 1. ali 2.I. ali 2.II. ali obeh 
razpisanih prireditev, ki so registrirani in ima-
jo v času objave javnega razpisa vsa pred-
pisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, 
ki so predmet javnega razpisa.

Vse prireditve, katerih sofinancer je Ob-
čina Ilirska Bistrica morajo biti brez vsto-
pnine.

Organizator mora svoj program prilago-
diti prireditvam in drugim dogodkom, ki se 
tradicionalno v tem časovnem obdobju od-
vijajo v Občini Ilirska Bistrica.

5. Navodila za izdelavo prijav
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec 

z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– podrobno finančno konstrukcijo priredi-

tve, iz katere je razviden pričakovani delež 
sofinanciranja, delež sponzorskih sredstev 
in delež lastnih sredstev, za vsako iz niza 
prireditev posebej,

– izjavo o organizaciji izvedbe novoletne-
ga ognjemeta,

– plan promocije in oglaševanja prire-
ditve,

– podroben opis vsebine programa, po 
dnevih, urah, lokacijah in vsebini,

– kolikor se prijavitelj prijavlja za orga-
nizacijo več prireditev mora za vsako prire-
ditev oddati svojo popolno prijavo z vsemi 
zahtevanimi prilogami.

Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva 
na tem razpisu, je pri izvedbi prireditve (na 
vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem ob-
veščanju ter informiranju javnosti) dolžan 
uporabiti grb Občine Ilirska Bistrica ali jo 
navesti kot sofinancerja, v skladu s pogoji 

tega javnega razpisa, pogodbo in navodili 
občine.

6. Način oddaje prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki 

bodo prispele najkasneje do ponedeljka, 
29. 10. 2012, do 9. ure, na naslov Občina 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane 
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, 
pritličje levo.

Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis: 
»Javni razpis – Veseli december 2012 – Ne 
odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti 
označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo 
prispele do navedenega roka. Prijave, ki 
bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo 
zapečatene vrnjene prijavitelju.

7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna 
dokumentacija

Razpisna dokumentacija je od dneva ob-
jave javnega razpisa do zaključka javnega 
razpisa na razpolago v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Ob-
čine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

Dodatne informacije lahko zainteresira-
ni dobijo na tel. 05/71-12-315, kontaktna 
oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: 
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

8. Odpiranje ponudb in obveščanje o iz-
biri

Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, dne 
29. 10. 2012, ob 12. uri. Odpiranje ponudb 
ni javno.

Vloge, prispele na javni razpis odpira in 
obravnava tričlanska Komisija za odpiranje 
vlog, imenovana s strani župana Občine 
Ilirska Bistrica.

Če Komisija ugotovi, da je vloga nepo-
polna, pristojna strokovna služba občinske 
uprave na predlog Komisije pozove prosilca, 
da jo v roku 5 dni dopolni. Če prosilec vloge 
v roku ne dopolni, se vloga s sklepom kot 
nepopolna zavrže.

Nepravilno oddane prijave in prijave, ki 
ne bodo oddane na obrazcu razpisne doku-
mentacije in ne bodo vsebovale vse z jav-
nim razpisom zahtevane dokumentacije in 
prilog, se zavržejo s sklepom.

Predlagatelji bodo o izbiri obvešče-
ni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja 
ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 007-02/2012-6 Ob-4480/12
Občina Komen objavlja na podlagi Pra-

vilnika o dodeljevanju denarnih spodbud 
učencem, dijakom in študentom v Občini 
Komen (Uradni list RS, št. 58/10), določil 
Odloka o proračunu Občine Komen za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 25/11, 107/11), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08)

javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud 
učencem, dijakom in študentom 

v Občini Komen za leto 2012  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina 
Komen, Komen 86, 6223 Komen.

2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodelje-
vanju denarnih spodbud učencem, dijakom 
in študentom v Občini Komen (Uradni list 
RS, št. 58/10), Odlok o proračunu Obči-
ne Komen za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 125/11, 107/11), Pravilnik o postopkih za 
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izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08).

3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev denarnih 

spodbud za učence osnovnih šol od zaklju-
čenega sedmega razreda III. triade, dijake 
in študente, ki dosegajo dobre učne rezulta-
te in izjemne uspehe pri različnih obšolskih 
dejavnostih.

Denarne spodbude se dodelijo za stimu-
lacijo učencev osnovnih šol od zaključene-
ga sedmega razreda III. triade, dijakov in 
študentov pri:

– pridobivanju formalne izobrazbe,
– tekmovanjih v znanju iz posame-

znih predmetnih področij, športnih tekmo-
vanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih, 
drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja in 
drugih aktivnostih.

4. Upravičenci za dodelitev sredstev:
Upravičenci do denarnih spodbud so 

učenci osnovnih šol od zaključenega sed-
mega razreda III. triade, dijaki srednjih šol 
ter študentje (redni in izredni) višjih strokov-
nih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Občini Ko-
men,

– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in 
več, kot dijaki povprečje 4,2 in več, kot štu-
dentje povprečje 8 in več,

– niso v delovnem razmerju, ne preje-
majo nadomestila za brezposelne pri Za-
vodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 
ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo 
statusa zasebnika oziroma samostojnega 
podjetnika.

V primeru mladoletnega prosilca, ga 
v postopku dodeljevanja denarnih spodbud 
zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denar-
ne spodbude se nakažejo na transakcijski 
račun prosilca.

5. Višina sredstev: višina razpisanih 
sredstev znaša 5.000,00 EUR. Sredstva 
so zagotovljena na proračunski postavki 
190612 'Enkratne denarne pomoči študen-
tom'.

6. Obdobje za porabo sredstev: dode-
ljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2012, v skladu s predpisi, ki določajo izvrše-
vanje proračuna.

7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav 
je 21 dni od objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS.

8. Dvig razpisne dokumentacije: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
prosilci dvignejo vsak delavnik v sprejemni 
pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Ko-
men in pisarni št. 13 pri Poloni Makovec, 
na voljo pa je tudi na spletni strani Občine 
Komen: http://www.komen.si.

9. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdela-

na izključno na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva in 
na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati 
mora vse obvezne priloge, dokazila in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

K razpisni dokumentaciji morajo prosilci 
priložiti naslednjo dokumentacijo:

– potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 
2012/2013,

– spričevalo oziroma potrdilo o opravlje-
nih izpitih za preteklo šolsko leto 2011/2012,

– fotokopije priznanj na področju doda-
tnih znanj – na tekmovanjih v znanju iz po-
sameznih predmetnih področij, športnih tek-
movanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih, 
drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja in 

drugih aktivnostih za preteklo šolsko leto 
2011/2012,

– izjavo o nezavajujočih podatkih,
– izjavo, da prosilec ni v delovnem raz-

merju, da ne prejema nadomestila za brez-
poselne pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne de-
javnosti in nima statusa zasebnika oziroma 
samostojnega podjetnika.

Komisija lahko naknadno zahte-
va predložitev drugih dokumentov, kot do-
kazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženi 
dokumentaciji.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloge je potrebno poslati na naslov: Ob-

čina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vlo-
ga mora biti v zapečatenem ovitku opremlje-
na z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj 
– vloga na javni razpis za dodelitev denarnih 
spodbud učencem, dijakom in študentom 
v Občini Komen za leto 2012«. Na hrbtni 
strani mora biti naslov pošiljatelja.

Šteje se, da je vloga prispela pravoča-
sno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka 
za oddajo vlog oddana po pošti s priporo-
čeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno 
pisarno Občine Komen do 13. ure zadnjega 
dne (21. dan).

Za prepozne se šteje vloga, ki ni bila 
oddana na pošto v razpisanem roku ali ni 
bila predložena v sprejemno pisarno Občine 
Komen v razpisanem roku.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh obveznih sestavin zahtevanih 
z javnim razpisom in razpisno dokumen-
tacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec stri-
nja z vsemi pogoji ter merili razpisa.

11. Obravnava vlog
Po poteku razpisanega roka bo strokov-

na komisija najkasneje v osmih dneh od 
zaključka razpisa hkrati odprla vse vloge, ki 
bodo prispele do razpisanega roka. Odpira-
nje vlog ne bo javno. V primeru formalno ne-
popolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 
8 dni od prejema obvestila dopolni vlogo. 
Kolikor vloga v navedenem roku ne bo do-
polnjena, bo s sklepom zavržena. Vloge, ki 
jih oddajo neupravičene osebe in prepozno 
prispele vloge se ne obravnavajo.

Komisija bo opravila strokovni pregled 
popolnih vlog in jih ocenila na podlagi meril 
za dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga 
Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud 
učencem, dijakom in študentom v Občini 
Komen ter podala predlog prejemnikov de-
narnih spodbud in višino sredstev.

12. Obveščanje o izboru: o izboru in viši-
ni sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo 
prosilci obveščeni v 30 dneh po sprejeti od-
ločitvi in podaji predloga na seji komisije. 
Izbranim učencem, dijakom in študentom 
bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov de-
narnih spodbud ter o višini dodeljenih sred-
stev.

Občina Komen
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Št. 478-49/2010 Ob-4489/12
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-

gusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 
20. in 22. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem za 
leto 2012 kot sestavnega dela proračuna 
Občine Zagorje ob Savi za leto 2012, ki ga 
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi 
sprejel dne 19. 12. 2011, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin  

z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob 

Savi,Cesta 9. avgusta 5,1411 Zagorje ob 
Savi.

II. Predmet prodaje:
1. Zemljišče parc. št. 930/5 njiva, v izmeri 

300 m2, k.o. Zagorje-mesto, za izhodiščno 
ceno 18.000,00 EUR;

2. Zemljišče parc. št. 930/6 njiva, v izmeri 
353 m2, k.o. Zagorje-mesto, za izhodiščno 
ceno 21.180,00 EUR;

3. Zemljišče parc. št. 930/11 njiva, v iz-
meri 445 m2, k.o. Zagorje-mesto, za izho-
diščno ceno 26.700,00 EUR.

Zemljišča pod tč.1-3 se nahajajo na ob-
močju Rudnik-toplice v Zagorju ob Savi in 
so po Odloku o spremembah in dopolnitvah 
ureditvenega načrta za območje Rudnik-To-
plice (Uradni list RS, št. 22/06) predvidena 
za individualno stanovanjsko pozidavo.

V posamezne izhodiščne cene ni vklju-
čen davek in ostali stroški izvedbe kupopro-
dajne pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in 
stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe pla-
ča kupec. V ceno tudi ni vključen komunalni 
prispevek, ki ga v primeru gradnje plača 
investitor ob izdaji gradbenega dovoljenja.

III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, pro-

dajalec ne odgovarja za stvarne in pravne 
napake predmeta prodaje.

2. Ponudnik mora najkasneje do vključ-
no dne 30. 10. 2012 plačati varščino za 
resnost ponudbe v višini 10 % od navede-
ne izhodiščne cene nepremičnine, za kate-
ro daje ponudbo. Če daje ponudbo za več 
nepremičnin, lahko plača varščino z enim 
nalogom v skupnem znesku, ki pa mora 
vsebovati po 10 % izhodiščne cene vsake 
nepremičnine, za katero daje ponudbo.

Varščino je potrebno vplačati na račun 
proračuna občine št. 01342-0100018358, ki 
je odprt pri UJP Ljub ljana in fotokopijo doka-
zila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Var-
ščina bo uspelemu ponudniku vračunana 
v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo 
sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti 
v roku 8 dni po končani izbiri.

3. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stro-
ške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev 
prodajalčevega podpisa, takse za vpis v ze-
mljiško knjigo).

4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji 
oziroma nakupu nepremičnine je 15 dni po 
odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. 
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse 
razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene po-
godbe v tem roku, se mu lahko podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa prodajalec zadrži njegovo var-
ščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše 

pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec 
zadrži njegovo varščino.

Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dol-
žan plačati v celoti v roku 30 dni od skleni-
tve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok 
plačila kupnine je bistvena sestavina prav-
nega posla. Neupoštevanje pogodbenega 
roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo 
kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa ima 
pravico zadržati vplačano varščino.

5. Obravnavane bodo le pravočasne in 
popolne ponudbe. Nepravočasne ali nepo-
polne ponudbe bodo izločene, ponudnik, ki 
je podal takšno ponudbo pa bo o izločitvi 
obveščen.

6. Ponudba mora biti praviloma izdelana 
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je 
na voljo brezplačno, vsak delovni dan med 
8. in 12. uro, na Oddelku za splošne zadeve 
občinske uprave Občine Zagorje ob Savi. 
Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, 
vendar pa morajo vsebinsko povsem ustre-
zati obrazcem iz razpisne dokumentacije.

7. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in 
pravne osebe, ki v roku predložijo ponudbo. 
Da se bo ponudba štela kot popolna, mora 
vsebovati:

– prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo 
nepremičnine,

– izjavo ponudnika, da sprejema vse po-
goje javnega razpisa (OBR-2),

– fotokopijo veljavnega osebnega doku-
menta in davčno številko za fizične osebe, 
oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega re-
gistra za pravno osebo, samostojni podje-
tnik predloži fotokopijo registracije (doku-
menti, ki dokazujejo registracijo pravne ose-
be ali s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od 
datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za 
DDV za pravne osebe oziroma s.p.,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, 
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datu-
ma predložitve ponudbe (velja le za pravno 
osebo in s.p.),

– dokazilo o pravočasnem vplačilu var-
ščine za resnost ponudbe v višini 10 % iz-
hodiščne cene,

– parafiran vzorec kupoprodajne pogod-
be (OBR-3).

Nepopolne ponudbe bodo izločene.
8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnje-

val vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno.

Najnižji znesek višanja izhodiščne cene 
v oddani ponudbi je 500,00 EUR.

V primeru, da dva ali več ponudnikov 
ponudijo enako najugodnejšo ceno, si pro-
dajalec pridržuje pravico, da s temi najugo-
dnejšimi ponudniki izvrši javno dražbo, pri 
čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so 
jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši 
ponudniki. Najnižji znesek višanja cene na 
javni dražbi je 500,00 EUR.

9. Postopek javnega razpisa se bo vodil 
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).

10. Prodajalec na podlagi te javne po-
nudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe 
o prodaji nepremičnine najugodnejšemu 
ponudniku in je takšna obveznost prodajal-
ca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lah-
ko že začeti postopek prodaje kadarkoli do 
sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse 
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti 
varščino brez obresti.

11. Razpis se šteje kot uspel tudi v pri-
meru, če ponudbo odda le en ponudnik in je 

dosežena vsaj izhodiščna vrednost stvarne-
ga premoženja.

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

Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami 
naj ponudniki vročijo (osebno na vložišču 
občine ali po pošti) v zaprti ovojnici do dne 
5. 11. 2012, do 12. ure, na naslov Obči-
na Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 
1410 Zagorje ob Savi z oznako: »Ne od-
piraj-ponudba na javni razpis-zemljišča na 
območju Rudnik-Toplice«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo 
prispele oziroma bodo vročene do prej na-
vedenega datuma in ure. Nepravočasne in 
nepravilno označene ponudbe se neodprte 
vrnejo pošiljatelju.

Ponudba mora biti praviloma izdelana 
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je 
zainteresiranim ponudnikom brezplačno na 
voljo, vsak delovni dan med 8. in 12. uro, 
v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Po-
nudnik lahko tudi sam izdela obrazce, ven-
dar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati 
obrazcem iz razpisne dokumentacije.

Odpiranje ponudb je javno in se bo vrši-
lo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, dne 
5. 11. 2012, ob 13. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo pred za-
četkom odpiranja ponudb predložiti pisna 
pooblastila za sodelovanje na javnem od-
piranju.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lah-
ko interesenti dobijo v občinski upravi, 
vsak delovni dan, na tel. 03/565-57-14 ali 
565-57-16.

Besedilo javne ponudbe je objavljeno 
tudi na spletni strani Občine Zagorje ob 
Savi: http://www.zagorje.si.

Občina Zagorje ob Savi

 Ob-4500/12
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o so-

cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 
8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 61/10 
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZU-
PJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A in 57/12) in 
7. člena Odloka o podelitvi koncesije za 
opravljanje javne službe pomoč družini na 
domu v Občini Postojna (Uradni list RS, 
št. 86/11) objavlja Občina Postojna

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 
socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Postojna
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina 

Postojna, Ljub ljanska cesta 4, 6230 Postoj-
na.

2. Predmet javnega razpisa: podelitev 
koncesije za izvajanje socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu v Občini 
Postojna.

3. Krajevno območje izvajanja storitev: 
območje Občine Postojna.

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

4. Opis storitve
Socialna oskrba na domu je namenjena 

upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne 
in druge pogoje za življenje v svojem bival-
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nem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali 
kronične bolezni pa se ne morejo oskrbo-
vati in negovati sami, njihovi svojci pa take 
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo 
možnosti.

Storitev obsega:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravi-

lih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč 
pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnov-
nih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega 
osebnih ortopedskih pripomočkov;

– gospodinjsko pomoč: prinašanje ene-
ga pripravljenega obroka ali nabava živil 
in priprava enega obroka hrane, pomivanje 
uporabljene posode, osnovno čiščenje bi-
valnega dela prostorov z odnašanjem smeti, 
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega 
prostora;

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: 
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, 
s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje 
upravičenca pri opravljanju nujnih obvezno-
stih, informiranje ustanov o stanju in potre-
bah upravičenca ter priprava upravičenca 
na institucionalno varstvo.

5. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se podeli za 10 let. Koncesija 

se pod pogoji in na način, ki ga določa Pra-
vilnik o koncesijah na področju socialnega 
varstva, na predlog koncesionarja lahko po-
daljša, vendar največ za čas, za katerega je 
bila sklenjena koncesijska pogodba.

Predvideni začetek izvajanja storitve je 
1. 1. 2013.

6. Uporabniki storitev, za katere se raz-
pisuje koncesija

Upravičenci do socialne oskrbe na domu 
so osebe, ki jim preostale psihofizične spo-
sobnosti omogočajo, da z občasno organizi-
rano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo 
duševno in telesno počutje in lahko funkci-
onirajo v znanem bivalnem okolju tako, da 
jim vsaj za določen čas ni potrebno institu-
cionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali 
v drugi organizirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so 
upravičenci:

– osebe starosti nad 65 let, ki zaradi 
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, 
niso sposobne za popolnoma samostojno 
življenje,

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

– druge invalidne osebe, ki jim je prizna-
na pravica do tuje pomoči in nege za opra-
vljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolni in osebe z dolgotrajni-
mi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega 
Centra za socialno delo brez občasne po-
moči druge osebe nesposobne za samo-
stojno življenje,

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

7. Način financiranja storitve, ki je pred-
met koncesije: storitev se financira iz pro-
računskih sredstev koncedenta ter s plačili 
upravičenca do storitve ali drugih zavezan-
cev.

8. Delovna razmerja zaposlenih: delovna 
razmerja zaposlenih pri koncesionarju se 
urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, 
zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposle-

ne v javnih zavodih s področja socialnega 
varstva.

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

Javno službo pomoč družini na domu 
na območju Občine Postojna lahko izvaja 
koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

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

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

– da ima izdelan podroben program dela 
izvajanja storitve,

– da zagotavlja strokovno in kakovostno 
izvajanje storitve,

– da izkazuje finančno in poslovno spo-
sobnost,

– da koncesijsko dejavnost opravlja vse 
dni v tednu med 7. in 21. uro ter tudi ob so-
botah, nedeljah in praznikih,

– da prevzame delavce, ki so zaposleni 
pri izvajanju programa pri prejšnjem izvajal-
cu storitve.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera 
mora ponudnik predložiti k ponudbi, so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

10. Merila za izbiro ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo na-

slednja merila:
– cena storitve na 1 efektivno uro: do 

65 točk,
– reference ponudnika: do 20 točk,
– kvaliteta predloženega petletnega pro-

grama izvajanja storitev z vidika organizaci-
je dela, tehničnih pogojev (sredstva in opre-
ma) in metod dela: do 10 točk,

– oddaljenost sedeža oziroma izpostave 
izvajalca od območja izvajanje storitve: do 
5 točk.

Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu 
z navedenimi merili zbral višje število točk 
v primerjavi z ostalimi ponudniki. Če do-
sežeta dva ali več ponudnikov na podlagi 
postavljenih meril enako število točk, bo 
izbran ponudnik, ki bo dosegel večje šte-
vilo točk po prvem merilu. Če še vedno ne 
bo mogoče izbrati ponudnika, bo o izboru 
odločal žreb.

Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so 
veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne 
spremembe veljavnih predpisov v odprtem 
roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo 
dokumentacije ponudnikov.

Koncedent ni zavezan skleniti koncesij-
ske pogodbe in lahko zavrne tudi popolne 
ponudbe, če ugotovi, da na podlagi prejetih 
ponudb ni smotrno izvajanje javne službe 
v obliki koncesije.

11. Rok in način za oddajo ponudb
Ponudba mora biti izpolnjena na ustre-

znih obrazcih predpisane razpisne doku-
mentacije in mora imeti priložene vse zah-
tevane izjave in zahtevane priloge oziroma 
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

Ponudnik mora svojo ponudbo na javni 
razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov: 
Občina Postojna, Ljub ljanska c. 4, 6230 Po-
stojna, s pripisom: Prijava na javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne 
službe Pomoč družini na domu v Občini Po-
stojna – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovoj-

nice mora biti napisan naziv in točen naslov 
ponudnika.

Ponudnik mora ponudbo posredova-
ti na naslov Občine Postojna, Ljub ljanska 
cesta 4, 6230 Postojna, najkasneje do 
27. 11. 2012, do 10. ure, ne glede na vrsto 
dospetja. Ponudbe, poslane po pošti, mora-
jo biti poslane priporočeno.

Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do preteka razpisnega roka, 
kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe 
motajo biti predložene v roku in na način, 
kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako 
»Dopolnitev ponudbe«.

Odpiranje ponudb:
Odpiranje ponudb bo 27. 11. 2012 ob 

11.30, v prostorih Občine Postojna, Ljub-
ljanska c. 4, 6230 Postojna. Odpiranje po-
nudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak 
ponudnik na javnem razpisu, predstavnik 
prijavitelja – ponudnika pa se obvezno iz-
kaže s pisnim pooblastilom. Komisija bo na 
odpiranju ugotovila pravočasnost ponudbe 
in ponujeno ceno. Nepravočasno prispele 
ponudbe komisija ne bo odpirala in jih bo 
zaprte vrnila ponudniku.

Komisija bo za vsako pravočasno po-
nudbo ugotovila, ali jo je podal ponudnik, 
ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, ali je 
popolna in v skladu z zahtevami javnega 
razpisa. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje pred-
pisane zahteve oziroma je popolna, bo ko-
misija pridobila mnenje socialne zbornice. 
Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po 
pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma 
po preteku roka za podajo mnenja opravila 
pregled in presojo zgolj popolnih ponudb 
po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej 
podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne 
zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog 
podelitve koncesije.

12. Organ, ki bo odločil o podelitvi kon-
cesije in organ, ki je pooblaščen za skleni-
tev koncesijske pogodbe: koncesijo bo na 
podlagi predloga pristojne strokovne komi-
sije za pregled in presojo prispelih ponudb 
podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani 
koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo 
z županom Občine Postojna.

13. Razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije

Razpisna dokumentacija je na voljo na 
sedežu koncedenta ter na spletni strani ob-
čine, www. postojna.si.

Pristojen za dajanje dodatnih informacij: 
Loredana Ogrin Marušič, tel. 05/72-80-722.

Občina Postojna

Št. 410-0124/2012-2 Ob-4508/12
Na podlagi 3. člena Odloka o porabi kon-

cesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo (Uradni list RS, št. 75/10) v pove-
zavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni 
list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) 
objavlja Občina Divača

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti 

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

ranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divja-
di in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje 
pasišč, grmišč, remiz za malo divjad, goz-
dnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, 
sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja 
in grmovja ter izdelava in vzdrževanje večje-
ga vodnega vira), spravilo sena z odvozom 
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in priprava pasišč za divjad ter postavitev 
in vzdrževanje greznic, solnic in umetnih 
dupel (v nadaljevanju: aktivnosti) v posa-
meznih loviščih, katerih lovna površina leži 
na območju Občine Divača. 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 trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti 
upravljanja z divjadjo, predpisi s področja 
lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi 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 znaša 
2.205,01 EUR.

5. Rok porabe dodeljenih sredstev: do-
deljena sredstva se nanašajo na aktivnosti 
za leto 2012.

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 vloge,
– postopek za izbor sofinancerja,
– 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 na spletni strani Občine Divača na 
naslovu http://www.divaca.si ali pa v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Di-
vača.

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

Vlagatelji morajo vloge oddati najkasne-
je v roku 15 dni od dneva objave razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlaga-
telj odda vloge po pošti na naslov: Občina 
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača 
ali pa osebno v sprejemno pisarno Občine 
Divača. Na hrbtni strani ovojnice ali prednji 
strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana 
v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo raz-
pisnega 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 izvedeno v prostorih 

Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 
Divača, v roku sedmih dneh od dneva za-
ključka razpisa.

Odpiranje vlog ni javno.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 

dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je od dneva te objave do iz-
teka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Divača, na naslovu http://www.
divaca.si ali pa v času uradnih ur v sprejemni 
pisarni Občine Divača.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: vse dodatne informacije v zvezi s tem 
javnim razpisom so na voljo na sedežu Ob-
čine Divača ali po tel. 05/73-10-938 – kon-
taktna oseba Nataša Macarol.

Občina Divača

Št. 354-76/2012-10 Ob-4519/12
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodar-

skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11), Zakona o javno zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 
Odloka o določitvi in načinu izvajanja izbirne 
gospodarske javne službe za dobavo toplote 
iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB ZUZ« 
(Uradni list RS, št. 76/12), Občina Žužem-
berk objavlja,

javni razpis
za podelitev koncesije  

za izvajanje izbirne gospodarske javne 
službe za dobavo toplote iz kotlovnice 

na lesno biomaso »DOLB ZUZ«
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Ob-

čina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužem-
berk, tel. 07/388-51-80, faks: 07/388-51-81, 
www.zuzemberk.si.

2. Predmet javnega razpisa je podelitev 
koncesije za izvajanje izbirne gospodarske 
javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice 
na lesno biomaso »DOLB ZUZ«. Koncesija 
obsega izvajanje gospodarske javne službe 
za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno bio-
maso v zaključenem območju Osnovne šole 
Žužemberk ter izvajanje drugih storitev, ki 
jih določajo zakon, podzakonski predpisi in 
odlok. Koncesija se podeli za obdobje 10 let 
v skladu z odlokom.

3. Postopek izbire koncesionarja: odloč-
bo o izbiri koncesionarja za podelitev kon-
cesije bo izdala občinska uprava Občine 
Žužemberk v skladu z 207. členom Zakona 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 – UPB). Razpisna dokumenta-
cije za javni razpis je v celoti objavljena na 
spletnih straneh Občine Žužemberk, www.
zuzemberk.si/zaobcane/obvestila.

4. Naročnik/koncedent bo ob izpolnjeva-
nju pogojev in zahtev iz razpisne dokumen-
tacije za izvajanje razpisane gospodarske 
javne službe izbral enega koncesionarja. Iz-
bran bo ponudnik, ki bo ponudil ekonomsko 
najugodnejšo ponudbo, skladno z merili, ki 
izhajajo iz razpisne dokumentacije.

5. Ponudbe morajo do roka za oddajo 
ponudb prispeti na naslov naročnika: Ob-
čina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žu-
žemberk. Končni rok za oddajo ponudb je 
13. 11. 2012, do 10. ure. Ponudbe morajo ne 
glede na način dostave (osebno ali po pošti) 
do vložišča prispeti do zgoraj navedenega 
roka, sicer bodo štele za prepozno prejete 
(prejemna teorija).

6. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 
na sedežu naročnika: Občina Žužemberk, 
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, dne 14. 11. 

2012, ob 10. uri. Prisotni predstavniki ponu-
dnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za 
sodelovanje na odpiranju ponudb.

7. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostali-
mi elementi javnega razpisa pisno na na-
slov naročnika ali preko elektronske pošte 
na naslov: tadej.lupsina@zuzemberk.si. 
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi 
s razpisom je 4 dni pred rokom za oddajo 
ponudb, do 10. ure. Naročnik bo podal poja-
snila navezujoča se na zastavljena vpraša-
nja najkasneje 2 dni pred rokom za oddajo 
ponudb, odgovori bodo objavljeni na spletni 
stran naročnika. Podana pojasnila v zvezi 
z razpisno dokumentacijo ali postopkom po-
stanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Občina Žužemberk

Št. 344-1/2012-1 Ob-4549/12
Na podlagi 5. člena Odloka Mestne ob-

čine Nova Gorica o ureditvi javne službe 
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali 
(Uradni list RS, št. 112/07) Mestna občina 
Nova Gorica objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije  

za opravljanje javne službe zagotavljanja 
zavetišča 

 za zapuščene živali
I. Predmet javne službe:
Dejavnost, ki je predmet javne službe 

obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje potrebne veterinarske 

pomoči zapuščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namesti-

tve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali 

oziroma prodajo ali oddajo živali novim la-
stnikom,

5. skrb za ažurno vodenje registra psov, 
zlasti pa ulovljenih, oskrbljenih in oddanih 
psov,

6. druge naloge, določene z Zakonom 
o zaščiti živali (v nadaljevanju: zakon) ter 
Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapu-
ščene živali (v nadaljevanju: pravilnik).

II. Območje izvajanja javne službe: ob-
močje izvajanja javne službe obsega obmo-
čje Mestne občine Nova Gorica (v nadalje-
vanju: mestna občina).

III. Pričetek in čas trajanja koncesijskega 
razmerja: koncesija se podeli za obdobje 
treh let. Koncesijsko pogodbo podpiše iz-
brani prijavitelj z mestno občino. Koncesijsko 
razmerje začne teči z dnem, ko obe pogod-
beni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.

IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavi-
telj za podelitev koncesije

Na javni razpis se prijavi imetnik zave-
tišča, ki mora za podelitev koncesije za iz-
vajanje javne službe izpolnjevati naslednje 
pogoje:

1. biti mora registriran za opravljanje de-
javnosti zavetišča;

2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo 
zakon ter pravilnik;

3. zavetišče mora biti urejeno s skladno 
z zakonom in pravilnikom;

4. imetnik zavetišča mora imeti veljavno 
odločbo Veterinarske uprave RS, s katero je 
ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpi-
sane pogoje za začetek delovanja zavetišča;

5. na 800 registriranih psov v občini mora 
imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču in 
sicer za mestno občino 5 mest;

6. zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika 
na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki 
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morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter 
za dajanje nujne prve pomoči živalim;

7. vodja zavetišča mora imeti vsaj sre-
dnjo izobrazbo veterinarske smeri ali sre-
dnjo izobrazbo druge smeri in z delom pri-
dobljene izkušnje z živalmi;

8. imetnik zavetišča ne more biti in 
v njem ne more delati oseba, obsojena stori-
tve kaznivega dejanja mučenja živali, razen 
če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja 
dela v korist lokalne skupnosti;

9. zagotoviti mora stalno prisotnost ali 
pripravljenost veterinarja oziroma veterinar-
ske službe;

10. imeti mora sklenjeno pogodbo z ve-
rificirano veterinarsko organizacijo za izva-
janja storitev zdravstvenega varstva živali 
ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev 
zdravstvenega varstva živali;

11. imeti mora skladno s pravilnikom ure-
jeno vozilo za prevoz živali;

12. imeti mora stalen in neposreden vpo-
gled v register psov in sicer v tiste podatke, 
ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po 
identifikacijski številki ali opisu živali ter za 
preverjanje lastništva živali;

13. imeti mora interni akt o veterinarsko 
– sanitarnem redu zavetišča;

14. imeti mora poravnane davke in pri-
spevke;

15. ne sme biti v stečajnem postopku, 
v postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

16. imeti mora izkušnje na področju de-
javnosti, ki je predmet javne službe.

V. Merila za izbor koncesionarja:
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo iz-

polnjevali pogoje iz prejšnjega poglavja tega 
razpisa, se izbere koncesionar ob upošteva-
nju naslednjih meril:

1. Cena;
2. Strokovne in organizacijske sposob-

nosti prijavitelja (strokovna usposobljenost 
vodje zavetišča in oskrbnikov, ustrezno šte-
vilo oskrbnikov in število vozil za prevoz 
živali, število bivalnih prostorov za pse in 
namestitvenih mest, …;

3. Izvedbeni program oskrbe zapušče-
nih živali;

4. Dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu 
z živalmi.

Merila so podrobneje določena v razpisni 
dokumentaciji.

VI. Pogoji opravljanja javne službe
Javno službo je potrebno opravljati pod 

naslednjimi pogoji:
1. Skladno z zakonom in pravilnikom ter 

drugimi veljavnimi predpisi;
2. Koncesionar je dolžan izvajati javno 

službo nepretrgoma;
3. Koncesionar je dolžan v okviru jav-

ne službe izjemoma opravljati dodatna dela 
oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo 
niso predvidena, če je zagotovitev takšnih 
del oziroma nalog nujno potrebna za izvaja-
nje javne službe;

4. Koncesionar je dolžan voditi računo-
vodstvo za dejavnost, ki je predmet javne 
službe, ločeno od računovodstva za svojo 
morebitno drugo dejavnost;

5. Koncesionar mora skladno z veljav-
nimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno 
voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan 
kadarkoli dati na vpogled občinam;

6. Koncesionar mora pristojnemu organu 
občine o izvajanju javne službe predložiti 

letno poročilo, kadarkoli na zahtevo pristoj-
nega organa pa tudi vmesna poročila;

7. Koncesionar je neposredno odgovo-
ren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opra-
vljanju ali v zvezi z opravljanjem javne služ-
be povzročili fizičnim in pravnim osebam 
pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. 
Odgovornost koncesionarja je podana tudi 
v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi;

8. Koncesionar mora biti zavarovan proti 
odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči 
zaradi napak pri izvajanju javne službe in 
tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile;

9. Koncesionar ne sme prenesti konce-
sije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko 
pa za posamezne storitve v okviru izvajanja 
javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, 
ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo jav-
na naročila in ki navedene storitve izvajajo 
v njegovem imenu in za njegov račun;

10. Uradne ure v zavetišču morajo biti 
najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg 
tega mora biti organizirana stalna 24-urna 
pripravljenost oziroma dežurstvo za spre-
jem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima 
koncesionar lahko organizirano samostojno 
ali v sodelovanju z veterinarsko organiza-
cijo, Centrom za obveščanje ali policijo, ki 
mora imeti telefonsko številko dežurnega 
v zavetišču;

11. Koncesionar mora iskati skrbnike ži-
vali tudi preko sredstev javnega obveščanja, 
ki so pripravljena tovrstna obvestila objavlja-
ti brezplačno.

VII. Način financiranja javne službe:
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, 

se financira iz:
– proračuna mestne občine,
– iz proračuna RS, če gre za društvo, ki 

deluje v javnem interesu,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapušče-

nimi živalmi,
– drugih virov.
VIII. Popolnost, pravilnost in pravoča-

snost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do 

5. 11. 2012 do 12. ure prispe po pošti ozi-
roma je osebno oddana na naslov iz IX. 
poglavja tega razpisa.

Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj 
izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.

Prijava na razpis je popolna če vsebuje:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 1 razpisne dokumentacije (Prijava);
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1);
3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2);
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3);
5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obra-

zec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni 
program zavetišča za opravljanje javne služ-
be zagotavljanja zavetišča za zapuščene 
živali);

6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obra-
zec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za 
celotno oskrbo zapuščenih živali);

7. Fotokopijo odločbe Veterinarske upra-
ve RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj 
izpolnjuje predpisane pogoje za začetek de-
lovanja zavetišča;

8. Reference;
9. Fotokopijo pogodbe, sklenjene z ve-

rificirano veterinarsko organizacijo za izva-

janje storitev zdravstvenega varstva živali 
(oz. fotokopije odločbe o podelitvi koncesije 
za izvajanje storitev zdravstvenega varstva 
živali, kolikor je imetniku zavetišča bila po-
deljena koncesija);

10. Fotokopijo cenika storitev zdravstve-
nega varstva živali;

11. Fotokopija prometnega dovoljenja 
vozila za prevoz živali;

12. Fotokopija internega akta o veterinar-
skem – sanitarnem redu zavetišča;

13. Potrdilo pristojnega organa, da ima 
imetnik zavetišča poravnane davke in pri-
spevke;

14. Fotokopijo sklenjenega zavarovanja 
proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj 
lahko povzroči tretji osebi oziroma občini 
zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapu-
ščenih živali.

Mestna občina ima pravico od prijavi-
telja zahtevati vpogled v originale listin ter 
zahtevati predložitev dodatnih listin oziroma 
pojasnil.

IX. Rok in način predložitve prijav na 
razpis

Rok za oddajo prijav je 5. 11. 2012 do 
12. ure na naslov: Mestna občina Nova Go-
rica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica;

Kot pravočasna se bo štela tista prijava, 
ki bo najkasneje do 5. 11. 2012 do 12. ure 
prispela po pošti oziroma bo osebno oddana 
na zgornji naslov.

Prijava se odda v zaprti kuverti. Na pred-
njo stran kuverte se zalepi izpolnjen obrazec 
7 razpisne dokumentacije.

X. Ponudbena cena: prijavitelj poda po-
nudbeno ceno za celovito oskrbo zapušče-
nih živali skladno z navodili iz razpisne do-
kumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 
do 15. 2. 2013.

XI. Način in rok za izbor koncesionarja: 
koncesionar se izbere z odločbo, ki se izda 
najkasneje v tridesetih dneh po preteku roka 
iz IX. poglavja tega razpisa.

XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji ob-
veščeni o izboru

Prijavitelji bodo obveščeni o izboru naj-
kasneje v petnajstih dneh po preteku roka iz 
prejšnjega poglavja tega razpisa.

Mestna občina si pridržuje pravico, da 
v razpisnem postopku ne izbere koncesi-
onarja.

Mestna občina si tudi pridržujejo pravico, 
da v razpisnem postopku izvede pogajanja.

XIII. Rok, v katerem je potrebno pričeti 
z izvajanjem javne službe

Izbrani koncesionar mora koncesijsko 
pogodbo podpisati najkasneje v roku enega 
meseca od dneva, ko jo je prejel, z izvaja-
njem javne službe pa mora pričeti najka-
sneje v roku enega meseca od sklenitve 
koncesijske pogodbe.

XII. Razpisna dokumentacija, informacije
Brezplačna razpisna dokumentacija ter 

informacije so na voljo na Mestni občini 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica, 3. nadstropje, soba 6 ali 3, 
na spletnem portalu občine http://www.no-
va-gorica.si. ter na elektronskem naslovu: 
zdenka.kompare@nova-gorica.si.

Dodatne informacije so v času od objave 
razpisa na voljo, vsak delovni dan, med 9. in 
12. uro in 13. ter 15. uro.

Mestna občina Nova Gorica
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 Ob-4481/12
Na podlagi 2., 20., 21. in 33. člena Zako-

na o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) ter v skladu z 38 do 42. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države, po-
krajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 
94/07, 55/09 – odl. US RS in 100/09) Žale 
Javno podjetje, d.o.o., objavlja

javno dražbo
za prodajo rabljenih vozil in delovnih 

strojev
Ime in sedež organizatorja javne dražbe: 

Žale Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 
1000 Ljub ljana.

Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je:
1. vozilo (LJ 22-0FU)
prvič na dražbi
M1 osebni avtomobil
Oblika karoserije: AC karavan
datum prve registracije:12. 12. 2006
delovna prostornina motorja: 2188 cm3

moč motorja: 114 kW
tip motorja: D4EB-F
prevoženo:181.690 km
znamka: HYUNDAI
tip: C5D54-A51AZ1
komercialna oznaka: SANTA FE / 2,2/ 

CRDI AUT., 4 WD
gorivo: diezel
ident. št.: KMHSH81WP7U127258
število sedežev: 5
vozilo je v voznem stanju
vozilo je odjavljeno
začetna cena: 8.559,00 EUR z DDV.
Javna dražba po potekala v Ljub ljani, 

dne 17. 11. 2012. ob 12. uri, na dvorišču 
Žale Javno podjetje, d.o.o., Tomačevska 2, 
1000 Ljub ljana.

Informacije: Peter Kokošinek; 
tel. 01/420-17-70 (od 7. do 13. ure).

Ogled vozila bo možen 15. in 16. 11. 
2012 na lokaciji Tomačevska 2 1000 Ljub-
ljana, ob 13. uri in dve uri pred dražbo.

Pogoji sodelovanja na dražbi:
– Pogoj za sodelovanje na javni draž-

bi je plačilo varščine v višini 1.000 EUR. 
Varščino je potrebno nakazati na TRR št.: 
03100-1000003073, pri SKB d.d.

– Vozilo je naprodaj kot je navedeno, 
v obstoječem stanju na dan javne dražbe, 
brez kasnejših ugovorov, po načelu: »vide-
no–kupljeno«.

– Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspe-
li, bomo položeno varščino vrnili, brez obre-
sti, v roku 8 dni od dneva javne dražbe, na 
njihov osebni oziroma transakcijski račun, 
uspešnemu dražitelju se položena varščina 
všteje v kupnino.

– Dražba bo potekala po dražbenih pra-
vilih prodajalca, s katerim bodo dražitelji se-
znanjeni neposredno pred dražbo.

– Vse navedene cene so z 20 % 
DDV-jem.

– Vse dodatne informacije o javni dražbi 
lahko interesenti dobijo pri Javnem podje-
tju Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljub ljana, 
vsak delovni dan med 12. in 13. uro, Peter 
Kokošinek, tel. 01/420-17-70, e-pošta: pe-

ter.kokosinek@zale.si ter na spletni strani, 
www.zale.si.

Žale Javno podjetje, d.o.o.

 Ob-4518/12
Družba Banka Volksbank d.d., Dunaj-

ska cesta 128A, 1000 Ljub ljana, matična 
št. 5496527000 (v nadaljevanju: zastavni 
upnik ali Banka Volksbank d.d.) na pod-
lagi 167. člena Stvarnopravnega zakonika 
objavlja

javno dražbo
za prodajo 130.505 navadnih imenskih 

kosovnih delnic izdajatelja ETA živilska in-
dustrija, d.d., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, 
matična št. 5049237000 (v nadaljevanju: 
ETA živilska industrija, d.d.), ki so v cen-
tralni register vrednostnih papirjev pri KDD 
d.d. vpisane z oznako ETAG, in katerih ime-
tnika sta Fineta, upravljanje z naložbami, 
d.o.o., Kajuhova pot 4, Kamnik, matična 
št. 3720560000, kot dolžnik in zastavitelj 
(v nadaljevanju: dolžnik in zastavitelj ozi-
roma Fineta d.o.o.) ter ETERA DOO BE-
OGRAD, PALMIRA TOLJATIJA 5/II, Ulica 
Palmija Toljatija 5/II, 11070 Beograd, Srbija, 
matična št. 20618779, kot zastavitelj (v na-
daljevanju: zastavitelj oziroma ETERA DOO 
BEOGRAD), in sicer je Fineta d.o.o. ime-
tnik 112.000 delnic z oznako ETAG, ETERA 
DOO BEOGRAD pa imetnik 18.505 delnic 
z oznako ETAG.

I. Okoliščine prodaje delnic:
Banka Volksbank d.d. ima na podlagi 

Pogodbe o zastavi vrednostnih papirjev 
št. 240-52-506245-ZVP, z dne 15. 12. 2011 
v zavarovanje svoje terjatve do dolžnika 
in zastavitelja po Pogodbi o kratkoročnem 
kreditu št. 240-52-506245 z dne 15. 12. 
2011 zastavno pravico na 130.505 nava-
dnih imenskih kosovnih delnicah izdaja-
telja ETA živilska industrija, d.d. z oznako 
ETAG, kar predstavlja 78 – odstotni delež 
v osnovnem kapitalu izdajatelja. Zastavna 
pravica na delnicah je vknjižena v centralni 
register vrednostnih papirjev pri KDD d.d.. 
112.000 delnic z oznako ETAG imetnika Fi-
neta d.o.o. se vodi na računu vrednostnih 
papirjev št. 6871051, pri članu M5 Moja 
delnica BPH d.d., ki je hkrati tudi zastavni 
član, 18.505 delnic z oznako ETAG imetni-
ka ETERA DOO BEOGRAD pa se vodi na 
računu vrednostnih papirjev št. 6887586, pri 
članu A3 ALTA Invest d.d., ki je hkrati tudi 
zastavni član.

Terjatev zastavnega upnika po Pogodbi 
o kratkoročnem kreditu št. 240-52-506245 
z dne 15. 12. 2011 je zapadla v plačilo dne 
30. 9. 2012 in ob zapadlosti ni bila plača-
na, zato zastavni upnik na podlagi določila 
167. člena Stvarnopravnega zakonika ter 
določil Pogodbe o zastavi vrednostnih papir-
jev št. 240-52-506245-ZVP, sklenjene med 
zastavnim upnikom, dolžnikom in zastavite-
ljem ter zastaviteljem, objavlja predmetno 
javno dražbo za prodajo zastavljenih delnic, 
katerih imetnika sta dolžnik in zastavitelj ter 
zastavitelj. Terjatev zastavnega upnika, za-
radi katere se vodi javna dražba, bo na dan 
19. 11. 2012, kolikor ne bo nobenih poplačil, 
znašala 3.459.657,34 EUR in bo povečana 

še za znesek v višini stroškov izvedbe in 
realizacije javne dražbe v maksimalni višini 
25.000,00 EUR tako, da bo celotna terjatev 
znašala največ 3.484.657,34 EUR (dokonč-
na višina terjatve bo znana šele ob upošte-
vanju vseh stroškov izvedbe in realizacije 
javne dražbe). Zastavni upnik bo morebitni 
preostanek kupnine, dosežen s prodajo na 
dražbi po poplačilu njegove terjatve v vi-
šini glavnice, obresti in stroškov, nakazal 
dolžniku in zastavitelju ter zastavitelju kot 
imetnikoma zastavljenih delnic v razmer-
ju 85,8205 % (odstotkov) v korist dolžnika 
in zastavitelja, 14,1795 % pa v korist za-
stavitelja.

II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je 130.505 navadnih 

imenskih kosovnih delnic izdajatelja ETA ži-
vilska industrija, d.d., Kajuhova pot 4, 1241 
Kamnik, matična št. 5049237000, ki so izda-
ne v nematerializirani obliki in vpisane v cen-
tralni register vrednostnih papirjev pri KDD 
d.d. z oznako ETAG, katerih imetnika sta 
Fineta d.o.o. in ETERA DOO BEOGRAD, in 
sicer je Fineta d.o.o. imetnik 112.000 delnic 
z oznako ETAG, ETERA DOO BEOGRAD 
pa imetnik 18.505 delnic z oznako ETAG, 
kar skupaj predstavlja 78 – odstotni delež 
v osnovnem kapitalu izdajatelja. Vse delni-
ce, ki so predmet prodaje, so v celoti vpla-
čane. Na dražbi se prodaja samo celoten 
paket delnic in je prodaja posamezne del-
nice ali paketa (več) delnic, ki je manjši od 
130.505 delnic ETAG, izključena.

Opozorilo: Družba ETA živilska industri-
ja, d.d. je delniška družba, ki ustreza pogo-
jem iz drugega odstavka 4. člena Zakona 
o prevzemih (ZPre-1).

III. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba bo potekala dne 19. 11. 2012, s pričet-
kom ob 12. uri, na sedežu Banke Volksbank 
d.d., Dunajska cesta 128A, Ljub ljana, v sejni 
sobi v petem nadstropju.

IV. Pravica do preklica javne dražbe
Zastavni upnik si pridržuje pravico javno 

dražbo kadarkoli in brez navedbe razlogov 
preklicati, kar lahko stori do začetka javne 
dražbe ali pa že potekajočo dražbo kadarko-
li začasno ali dokončno prekiniti in dražitelji 
iz tega naslova ne morejo uveljavljati nika-
kršnih zahtevkov zoper zastavnega upni-
ka. Odškodninska odgovornost zastavnega 
upnika je izključena. Zastavni upnik prekliče 
javno dražbo z objavo preklica javne draž-
be, ki je objavljen na enak način kot objava 
javne dražbe. Če zastavni upnik prekliče 
dražbo na dan dražbe, preklica ni dolžan 
objaviti, ampak o preklicu javne dražbe ob-
vesti neposredno dražitelje, ki so na račun 
zastavnega upnika vplačali varščino. V pri-
meru preklica javne dražbe zastavni upnik 
morebitno vplačano varščino brezobrestno 
vrne vsakemu posameznemu dražitelju tretji 
delovni bančni dan po preklicu javne dražbe 
in sicer na račun, s katerega je bila varščina 
vplačana.

V. Pogoji dražbe in sklenitev prodajne 
pogodbe:

1. Na dražbi lahko sodelujejo domače in 
tuje fizične in pravne osebe (v nadaljeva-
nju tudi: dražitelji ali udeleženci dražbe), ki 
najkasneje do dne 18. 11. 2012 do 14. ure 

Javne dražbe
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vplačajo varščino v višini 348.465,73 EUR 
na transakcijski račun Banke Volksbank 
št. SI56 0100 0000 3029 005, s sklicem 
SI00 070-2749191 z navedbo »varščina – 
ETAG«.

Udeleženec mora pred začetkom draž-
be zastavnemu upniku oziroma njegovemu 
pooblaščencu, kot pogoj za udeležbo na 
dražbi:

a) Svojo identiteto izkazati z naslednjimi 
listinami:

– domača pravna oseba z izpiskom iz 
sodnega registra, ki ni starejši od sedmih 
dni pred dnevom dražbe;

– tuja pravna oseba z overjenim prevo-
dom izpiska iz registra svojega sedeža, ki ni 
starejši od sedmih dni pred dnevom dražbe;

– domača fizična oseba z veljavno oseb-
no izkaznico ali veljavnim potnim listom,

– tuja fizična oseba z veljavnim potnim 
listom;

b) Predložiti potrdilo o vplačilu varščine.
Pooblaščenci se morajo pred dražbo iz-

kazati z veljavnim notarsko overjenim poo-
blastilom za zastopanje na dražbi in za skle-
nitev prodajne pogodbe v primeru uspeha 
na dražbi, ki mora biti v overjenem prevodu 
v slovenski jezik, če je takšno pooblastilo 
v tujem jeziku.

2. Začetna izklicna cena za eno nava-
dno imensko kosovno delnico z oznako 
ETAG, izdajatelja ETA živilska industrija, 
d.d. znaša 26,701332056 EUR, kar znaša 
3.484.657,34 EUR za paket 130.505 delnic.

3. Dražbo v slovenskem jeziku vodi za-
stavni upnik oziroma njegov pooblaščenec, 
ki se izkaže s pisnim pooblastilom. Dražba 
se začne z izklicem začetne izklicne cene 
za paket delnic. Dražitelji sprejmejo izklic-
no ceno z besedo: »sprejmem« in navedbo 
imena oziroma firme dražitelja. V primeru, 
da eden ali več dražiteljev sprejme/jo zače-
tno izklicno ceno, se dražba nadaljuje na 
način, da vodja dražbe v naslednjem kora-
ku izkliče novo ceno, ki je za 0,40 EUR na 
delnico oziroma 52.202,00 EUR na paket 
delnic višja od prejšnje izklicne cene, kar 
se za enak znesek povišanja nadaljuje, do-
kler v zadnjem koraku noben dražitelj tudi 
po tretjem izklicu cene ne sprejme nove 
izklicne cene. Na dražbi uspe dražitelj, ki 
sprejme izklicno ceno v predzadnjem ko-
raku, kar razglasi zastavni upnik oziroma 
njegov pooblaščenec, ki vodi dražbo. V pri-
meru, da v predzadnjem koraku izklicno 
ceno sprejme več dražiteljev, uspe tisti, za 
katerega se ugotovi, da je izmed vseh dra-
žiteljev časovno najprej oddal nalog banki 
za plačilo varščine pod pogojem, da je imel 
nalogodajalec v trenutku oddaje naloga na 
svojem računu prosta denarna sredstva 
najmanj v višini varščine, kar se dokazuje 
s potrdilom ali izjavo banke o stanju prostih 
denarnih sredstev najmanj v višini varščine 
na računu nalogodajalca v trenutku oddaje 
naloga za plačilo, iz katerih bo razviden 
točen čas (ura, minuta, sekunda) oddaje 
naloga in stanja o prostih denarnih sredstev 
v času dajanja naloga. Potrdilo oziroma iz-
java banke mora biti zastavnemu upniku 
oziroma njegovemu pooblaščencu izroče-
na pred začetkom javne dražbe, sicer se 
šteje, da nalogodajalec v trenutku naloga 
na svojem računu ni imel prostih denarnih 
sredstev najmanj v višini varščine. V pri-
meru, da nihče izmed dražiteljev v trenut-
ku oddaje naloga banki za plačilo varščine 
na svojem računu ni imel prostih denarnih 
sredstev najmanj v višini varščine, se med 

njimi opravi žreb na način, ki ga na dražbi 
sami določi zastavni upnik oziroma njegov 
pooblaščenec.

4. Dražitelj mora pred začetkom draž-
be predložiti številko računa za primer vra-
čila vplačane varščine. Dražiteljem, ki na 
dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena 
v treh bančnih delovnih dneh po zaključku 
dražbe. Vplačana varščina se ne obrestuje. 
Dražitelju, ki na dražbi uspe, se varščina 
šteje za aro, ki se jo všteje v izpolnitev obve-
znosti plačila kupnine zastavnemu upniku.

5. Če ponudnik, ki na dražbi uspe, ne 
sklene pogodbe v pisni obliki v skladu s temi 
pravili in takoj po zaključku dražbe, varšči-
na zapade v korist zastavnega upnika in 
se dražitelju ne vrne. V tem primeru ima 
zastavni upnik pravico (in ne dolžnost) skle-
niti prodajno pogodbo pod enakimi pogoji 
z dražiteljem, ki je podal drugo ali naslednjo 
najugodnejšo ponudbo na javni dražbi, brez 
ponovitve javne dražbe. V primeru, da je 
več dražiteljev podalo enake ponudbe uspe 
dražitelj, ki ga določi zastavni upnik oziroma 
njegov pooblaščenec po pravilih iz točke 
V.3. te objave javne dražbe.

6. S trenutkom razglasitve prodaje pred-
meta dražbe dražitelju s strani zastavnega 
upnika oziroma njegovega pooblaščenca se 
šteje, da je prodajna pogodba med zastav-
nim upnikom in uspelim dražiteljem za pred-
met dražbe sklenjena za kupnino, doseženo 
na dražbi. Zastavni upnik in dražitelj, ki je na 
dražbi uspel, bosta takoj po zaključku draž-
be (še isti dan) podpisala pisno pogodbo 
z naslednjo vsebino:

a) predmet prodaje je paket delnic iz te 
javne dražbe;

b) kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo je 
sprejel dražitelj;

c) varščina se šteje za aro, dano v zna-
menje sklenitve prodajne pogodbe in se jo 
brezobrestno všteje v kupnino;

d) dražitelj mora preostali del kupni-
ne plačati v roku 20 dni, šteto od podpisa 
prodajne pogodbe tako, da znesek v višini 
kupnine, zmanjšan za aro, plača na račun 
banke, št. SI56010000003029005, s skli-
cem 11 24052506245 z navedbo »kupnina – 
ETAG«; v roku treh bančnih delovnih dni po 
plačilu preostale kupnine bo banka podala 
KDD nalog za prenos delnic zaradi uresni-
čitve zastavne pravice na račun dražitelja 
z nalogom za izbris zastavne pravice;

e) rok za plačilo kupnine je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe; če dražitelj 
v roku, določenem v prejšnji točki ne plača 
preostalega dela kupnine, se šteje prodajna 
pogodba za razvezano in zastavni upnik 
obdrži aro;

f) zastavni upnik ne odgovarja za prav-
ne in stvarne napake na predmetu prodaje 
(pogodba bo sklenjena po načelu »vide-
no-kupljeno«); dražitelj priznava, da se je 
pri odločanju o sklenitvi te pogodbe v celoti 
zanesel na svojo lastno oceno družbe ETA 
živilska industrija, d.d. ter predmeta prodaje 
in priznava, da te pogodbe ne sklepa oziro-
ma delnic ne kupuje na podlagi zaupanja 
v kakršnokoli izrecno ali implicitno izjavo ali 
jamstvo zastavnega upnika;

g) za vsa vprašanja v zvezi s pogodbo 
o prodaji delnic se uporablja pravo Repu-
blike Slovenije in se stranki dogovorita za 
pristojnost sodišča v Ljub ljani;

h) takse in stroške prenosa delnic zaradi 
uresničitve zastavne pravice na račun dra-
žitelja z nalogom za izbris zastavne pravice 
bremenijo dražitelja;

7. Če je transakcijo treba priglasiti orga-
nu, pristojnemu za nadzor nad koncentraci-
jami, se pogodba o prodaji delnic sklepa pod 
razveznim pogojem, ki se izpolni, če organ, 
pristojen za nadzor nad koncentracijami 
izda dokončno odločbo o neskladnosti pro-
daje delnic kot koncentracije s pravili kon-
kurence in koncentracijo prepove (druga ali-
neja prvega odstavka 50. člena ZPOmK-1) 
oziroma če prodajo delnic kot koncentracijo 
v postopku sodnega varstva dokončno pre-
pove Vrhovno sodišče RS.

8. Če je transakcijo treba priglasiti orga-
nu, pristojnemu za nadzor nad koncentraci-
jami, bo zastavni upnik nalog za prenos za-
stavljenih delnic in nalog za izbris zastavne 
pravice podal v roku 3 delovnih bančnih dni 
po izpolnitvi odložnega pogoja, ki se izpolni 
z izdajo dokončne odločbe organa, pristoj-
nega za nadzor nad koncentracijami, s kate-
ro slednji ugotovi, da prodaja delnic kot kon-
centracija ni podrejena določbam ZPOmK-1 
(drugega odstavek 46. člena ZPOmK-1) ali 
da je prodaja delnic kot koncentracija skla-
dna s pravili konkurence (tretji odstavek 
46. člena ZPOmK-1 oziroma prva alineja 
prvega odstavka 50. člena ZPOmK-1). Če 
je transakcijo potrebno priglasiti organu, pri-
stojnemu za nadzor nad koncentracijami, 
se zastavna pravica na delnicah izbriše po 
pravnomočnosti odločbe organa, pristojne-
ga za nadzor nad koncentracijami, s katero 
slednji ugotovi, da prodaja delnic kot kon-
centracija ni podrejena določbam ZPOmK-1 
ali da je prodaja delnic kot koncentracija 
skladna s pravili konkurence, sicer se za-
stavna pravica izbriše ob samem prenosu 
delnic na dražitelja.

9. Dražitelji z vplačilom varščine spreje-
majo vse pogoje javne dražbe, kot so nave-
deni v tej objavi.

10. Dražitelji s svojimi ponudbami, razen 
cene, ne morejo spreminjati nobenih drugih 
pogojev dražbe.

11. Sprejem začetne izklicne cene ali po-
višane/nove izklicne cene s strani dražitelja 
je nepreklicen.

12. Potencialni dražitelji lahko dodatne 
informacije o predmetu prodaje in pogojih 
dražbe pridobijo pri zastavnemu upniku in 
sicer na elektronskem naslovu info@volks-
bank.si.

Public auction in English is available on 
http://www.volksbank.si/

Banka Volksbank d.d.

Št. 478-9/2012 Ob-4541/12
Mestna občina Novo mesto, Seidlo-

va cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 
20. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11 in 42/12) in Odloka o proračunu 
Mestne občine Novo mesto za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 24/12) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin  

Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organi-

zatorja javne dražbe: Mestna občina Novo 
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, 
matična številka 5883288000, ID za DDV 
SI48768111.

2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in 
najnižji znesek višanja

2.1. Nepremična v k.o. Brusnice (1479):
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Predmet prodaje je:
2.1.1. parc. št. 3685/0, k.o. 1479 – 

Brusnice (ID 3435165), gozd, v izmeri 
41.708 m2, izklicna cena zemljišča znaša 
41.708,00 EUR, najnižji znesek višanja je 
1.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 2 % (davek na promet nepremič-
nin).

Navedena nepremičnina se nahaja del-
no v območju kmetijskih zemljišč, delno pa 
v območju gozdnih zemljišč.

2.2. Nepremičnina v k.o. Gotna vas 
(1485)

Predmet prodaje je:
2.2.1. parc. št. 1079/3, k.o. 1485 – 

Gotna vas (ID 2939192), travnik, v izme-
ri 187 m2, izklicna cena zemljišča znaša 
7.480,00 EUR, najnižji znesek višanja 
je 500,00 EUR

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 20 % DDV.

Navedena nepremičnina se nahaja v ob-
močju stavbnih zemljišč (ZD-druge urejene 
zelene površine).

2.3. Nepremičnine v k.o. Bršljin (1455)
Predmet prodaje so:
2.3.1. parc. št. 587/33, k.o. 1455 – Bršljin 

(ID 5873343), travnik, v izmeri 1.129 m2, iz-
klicna cena zemljišča znaša 48.300,00 EUR, 
najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 20 % DDV.

Navedena nepremičnina se nahaja v ob-
močju stavbnih zemljišč.

2.3.2. parc. št. 25/2, k.o. 1455 – Bršljin 
(ID 334167), travnik, v izmeri 1.005 m2, iz-
klicna cena zemljišča znaša 57.300,00 EUR, 
najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 20 % DDV.

Navedena nepremičnina se nahaja v ob-
močju stavbnih zemljišč.

2.3.4. parc. št. 1061/4, k.o. 1455 – Bršljin 
(ID 2387588), pot, v izmeri 150 m2, izklicna 
cena zemljišča znaša 4.400,00 EUR, najnižji 
znesek višanja je 500,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 2 % (davek na promet nepremič-
nin).

Navedena nepremičnina se nahaja v ob-
močju stavbnih zemljišč.

2.3.5. parc. št. 1061/6, k.o. 1455 – Bršljin 
(ID 3227191), pot, v izmeri 769 m2, izklicna 
cena zemljišča znaša 22. 000,00 EUR, naj-
nižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 2 % (davek na promet nepremič-
nin).

Navedena nepremičnina se nahaja v ob-
močju stavbnih zemljišč.

2.4. Del nepremičnine v k.o. Šmihel pri 
Novem mestu (1484)

Predmet prodaje je del nepremič-
nega premoženja – del stavbe na parc. 
št. 1381/6, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem 
mestu (ID 5391777), in sicer posamezni del 
št. 2 v stavbi št. 10225, k.o. 1484 – Šmi-
hel pri Novem mestu (ID 5735786, ID znak 
1484-10225-2), v izmeri 92,83 m2 do deleža 
1/1 in solastniški delež do 1103/10000 na 
splošnih skupnih delih stavbe v etažni la-
stnini (ID pravice 10162083).

Izklicna cena je 120.000,00 EUR, najnižji 
znesek višanja je 3.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 20 % DDV.

2.5. Nepremičnina v k.o. Novo mesto 
(1456)

Predmet prodaje je poslovni objekt 
s pripadajočim komunalno opremljenim 
zemljiščem, (Rozmanova ulica 30), parc. 
št. 1266/1, k.o. 1456 – Novo mesto (ID 
6049670), dvorišče s poslovno stavbo in 
parc. št. 1266/2, k.o. 1456 – Novo mesto (ID 
6049671), dvorišče. Skupna neto površina 
poslovnega objekta je 569,40 m2.

Izklicna cena je 350.000,00 EUR, najnižji 
znesek višanja je 3.000,00 EUR.

Izklicna cena ne vključuje pripadajočega 
davka – 20 % DDV.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dra-

žitelju, za katerega bo Komisija za vodenje 
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Novo mesto 
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje 
v roku 15 dni po končani javni dražbi s pro-
dajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor 
prodajna pogodba v navedenem roku ne 
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na 
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je 
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel 
pravico zadržati vplačano varščino.

Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni 
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena 
sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dra-
žitelj ne poravna kupnine na določen način 
in v določenem roku po sklenjeni prodajni 
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za raz-
drto, prodajalec pa bo vplačano varščino 
zadržal.

Po plačilu celotne kupnine in po plačilu 
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina 
izročila v last in posest, s pravico vpisa la-
stninske pravice na kupljeni nepremičnini 
v pristojno zemljiško knjigo.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun 

EZR Mestne občine Novo mesto, številka: 
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva 
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem 
znesku. Varščina se všteva v kupnino.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dol-
žan plačati še pripadajoči davek (20 % da-
vek na dodano vrednost oziroma 2 % da-
vek na promet nepremičnin) in vse ostale 
stroške v zvezi s prenosom lastništva (stro-
ške notarske overitve pogodbe ter stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča).

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Me-

stne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, 
dne 7. 11. 2012, in sicer:

– za parc. št. 3685/0, k.o. Brusnice, ob 
9. uri,

– za parc. št. 1079/3, k.o. Gotna vas, 
ob 9.10,

– za parc. št. 587/33, k.o. Bršljin, ob 
9.20,

– za parc. št. 25/2, k.o. Bršljin, ob 9.30,
– za parc. št. 1061/4, k.o. Bršljin, ob 

9.40,
– za parc. št. 1061/6, k.o. Bršljin, ob 

9.50,
– za parc. št. 1381/6, k.o. Šmihel pri No-

vem mestu, ob 10. uri,
– za parc. št. 1266/1 in 1266/2, obe k.o. 

Novo mesto, ob 10.10.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred 

začetkom javne dražbe, za posamezno ne-

premičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke 
te objave.

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

ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pra-
vočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nana-
šati na predmet javne dražbe, pri čemer 
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v pri-
meru, če se v imenu dražitelja javne dražbe 
udeleži pooblaščenec;

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

– predloži izvirnik osebnega dokumenta, 
če se prijavi fizična oseba oziroma predlo-
ži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši 
od treh mesecev, če se prijavi samostojni 
podjetnik;

– predloži številko TRR za primer vrači-
la varščine, davčno številko oziroma ID za 
DDV, EMŠO oziroma matično številko in 
telefonsko številko;

– vse listine (razen dokazila o plačilu 
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je 
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo 
listine, ki je overjena.

Organizator javne dražbe bo potrdil vse 
pravilne in pravočasne prijave.

8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne draž-

be vplačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene, na podračun EZR Mestne občine 
Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici:

– 47820-6-2011 za nepremičnino parc. 
št. 3685/0, k.o. Brusnice z navedbo namena 
nakazila: Javna dražba – Brusnice;

– 47820-202-2010 za nepremičnino 
parc. št. 1079/3, k.o. Gotna vas z navedbo 
namena nakazila: Javna dražba – Gotna 
vas;

– 47820-108-2012 za nepremičnino 
parc. št. 587/33, k.o. Bršljin, z navedbo na-
mena nakazila: Javna dražba – Bršljin;

– 47820-109-2012 za nepremičnino 
parc. št. 25/2, k.o. Bršljin, z navedbo name-
na nakazila: Javna dražba – Bršljin;

– 47820-110-2012 za nepremičnino 
parc. št. 1061/4, k.o. Bršljin, z navedbo na-
mena nakazila: Javna dražba – Bršljin;

– 47820-132-2012 za nepremičnino 
parc. št. 1061/6, k.o. Bršljin, z navedbo na-
mena nakazila: Javna dražba – Bršljin;

– 47820-111-2012 za parc. št. 1381/6, 
k.o. Šmihel pri Novem mestu, z navedbo 
namena nakazila: Javna dražba – Šmihel 
pri Novem mestu;

– 47820-112-2012 za nepremičnino 
parc. št. 1266/1 in 1266/2, obe k.o. Novo 
mesto, z navedbo namena nakazila: Javna 
dražba – Novo mesto.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o po-

gojih javne dražbe, natančnejše podatke 
o predmetnih nepremičninah in informacije 
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo intere-
senti na Mestni občini Novo mesto, Občin-
ska uprava, Urad za premoženjske zadeve 
in kmetijstvo, tel. 07/39-39-230, kontaktna 
oseba je Vera Ocvirk.

Ogled nepremičnin in dokumentacije 
v zvezi z nepremičninami je možen po pred-
hodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu 

»videno–kupljeno«, prodajalec ne odgovar-
ja za namensko rabo nepremičnin.
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Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno.

Javna dražba za nepremičnino je kon-
čana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno 
ponovi isto najvišjo ponudbo.

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

Javno dražbo bo izvedla Komisija za vo-
denje javne dražbe pri razpolaganju s stvar-
nim premoženjem Mestne občine Novo me-
sto v skladu z Zakonom o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in 42/12).

Prodajalec lahko začeti postopek pro-
daje kadarkoli do sklenitve pravnega posla 
brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplača-
no varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na 
spletni strani Mestne občine Novo mesto: 
http://www.novomesto.si.

Mestna občina Novo mesto
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Št. 300-06/2012 Ob-4483/12
Svet zavoda Doma počitka Metlika raz-

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

direktorja/direktorice zavoda Doma 
počitka Metlika.

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

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

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

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

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

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

Dom počitka Metlika

Št. 50 Ob-4484/12
Svet zavoda Osnovne šole Poldeta Stra-

žišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 
4270 Jesenice, na podlagi Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 razpisuje de-
lovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skla-
du 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 in 65/09*.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 
2013.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 
5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem 

izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem 

izpitu,

– program vodenja zavoda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji 

in izobraževanju,
– potrdilo sodišča, ki ne sme biti starej-

še od 30 dni od dneva objave razpisa, da 
ni v kazenskem postopku oziroma zoper 
njega ni vložena pravnomočna obtožni-
ca – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli 
drugem sodišču izven kraja prebivališča 
zoper njega ni uveden kazenski postopek 
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotaklji-
vost, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Poldeta 
Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžar-
ja 35, 4270 Jesenice, z oznako “Prijava za 
razpis za ravnatelja”.

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

Svet zavoda Osnovne šole  
Poldeta Stražišarja Jesenice

Št. 0213/2012 Ob-4485/12
Nadzorni svet Javnega stanovanjskega 

sklada Mestne občine Ljub ljana, Zarniko-
va 3, Ljub ljana objavlja na podlagi Zakona 
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 
spremembe) in Odloka o ustanovitvi Jav-
nega stanovanjskega sklada Mestne ob-
čine Ljub ljana (Uradni list RS, št. 109/01 
in spremembe) javni natečaj za prosto de-
lovno mesto

direktorja Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljub ljana.

Za direktorja se lahko imenuje osebo, ki 
je popolnoma poslovno sposobna in izpol-
njuje naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj osem let delovnih izku-

šenj, od tega pet let na vodilnih delovnih 
mestih podobne zahtevnosti,

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

– ima organizacijske sposobnosti ter
– zna vsaj en svetovni jezik.
Direktor bo imenovan za mandatno 

dobo štirih let.
Zainteresirani kandidati morajo vlogi pri-

ložiti tudi program razvoja sklada za man-
datno obdobje.

K prijavi morajo kandidati predložiti na-
slednja dokazila:

– kot dokazilo o doseženi izobrazbi kan-
didat predloži fotokopijo diplome;

– kot dokazilo o najmanj osmih letih de-
lovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo 
delovne knjižice in pisno potrdilo delodajal-
ca ali podobno dokazilo;

– kot dokazilo o najmanj petih letih 
na vodstvenih delovnih mestih kandi-
dat predloži pisno potrdilo delodajalca ali 
podobno dokazilo;

– kot dokazilo o znanju svetovnega jezi-
ka se šteje fotokopija potrdila ene od insti-
tucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju 
jezika ali o opravljenem tečaju jezika na 
najmanj V. stopnji.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj 
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi raz-
pisa v zaprti označeni kuverti: Nadzorni 
svet Javnega stanovanjskega sklada Me-
stne občine Ljub ljana, Zarnikova 3, 1000 

Ljub ljana, s pripisom »razpis za direktorja 
JSS MOL«.

Obravnavali bomo samo pravočasne in 
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Dodatne informacije lahko dobi-
te vsak delovni dan od 8. do 15. ure, na 
tel. 01/306-15-10.

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

sklada Mestne občine Ljub ljana

Št. 7-1200002932 Ob-4494/12
Javni socialno varstveni zavod, Zavod 

za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marija-
na Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252 
Dornava, na podlagi 56. in 57. člena Za-
kona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., in 41/07 
– popr., 122/07 Odl.US, 61/10 – ZSVar-
Pre in 62/10 – ZUPJS), 37. in 38. člena 
Statuta Zavoda za usposabljanje, delo in 
varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, 
štev.: 25/2006 z dne 18. 1. 2006 in Sklepa 
Sveta zavoda št.: 9000-9/2012-12 z dne 
7. 9. 2012, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/ice Zavoda za usposablja-
nje, delo in varstvo dr. Marijana Bor-
štnarja Dornava.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, 
ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še 
naslednje pogoje:

– imeti mora visoko strokovno ali univer-
zitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o so-
cialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj 
ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena 
Zakona o socialnem varstvu, dvajset let 
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 
na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu 
o socialnem varstvu,

– predložiti svoj program razvoja zavoda.
Kandidat mora imeti tudi opravljen pro-

gram za vodenje socialno varstvenega 
zavoda. V skladu s 56. členom Zakona 
o socialnem varstvu je za direktorja lahko 
imenovan tudi kandidat, ki nima opravlje-
nega programa za vodenje, mora pa ga 
opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja, sicer mu man-
dat preneha.

Z imenovanim direktorjem se sklene 
delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata. Mandat direktorja traja pet let. 
Mandat prične teči z dnem, ko izda so-
glasje k imenovanju minister, pristojen za 
socialno varstvo.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
razpisanih pogojev in kratek življenjepis 
z opisom dosedanjih delovnih izkušenj mo-
rajo kandidati poslati v 15 dneh od objave 
razpisa v zaprti kuverti na naslov: Zavod za 
usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana 
Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252 
Dornava, s pripisom: »Razpis za direktorja 
– Ne odpiraj«.

Razpisi delovnih mest
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O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 
8 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri.

Svet Zavoda za usposabljanje, delo  
in varstvo dr. Marijana Borštnarja 

Dornava

Št. 0141-173/2012 Ob-4522/12
Na podlagi 36. člena Zakona o uresni-

čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: 
U-I-278/07-17, 4/10, 20/11 in 100/11 Odl. 
US: U-I-210/10-10), 35. člena Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 
Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: 
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) 
in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o usta-
novitvi javnega zavoda Filmski studio Viba 
film Ljub ljana (Uradni list RS, št. 67/03 in 
96/11), Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport objavlja javni razpis 
za delovno mesto

direktorja javnega zavoda Filmski 
studio Viba film Ljub ljana.

Na razpisano delovno mesto bo ime-
novan kandidat, ki poleg splošnih pogojev 
izpolnjuje naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– najmanj 5 let ustreznih delovnih izku-

šenj na vodilnem delovnem mestu;
– poznavanje filmskega področja s pou-

darkom na filmski tehnologiji v vseh fazah 
izdelave filma;

– organizacijske in vodstvene sposob-
nosti;

– višjo raven znanja najmanj enega sve-
tovnega jezika.

Za aktivno znanje slovenskega jezika 
na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpi-
su zahtevano izobrazbo dosegla na sloven-
ski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno 
srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih 
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje 
slovenščine dokazujejo s posebnim potr-
dilom uradno pooblaščene izobraževalne 
ustanove o uspešno opravljenem preizku-
su znanja slovenščine po javno veljavnem 
izobraževalnem programu ustrezne stopnje 
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da 
visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobra-
ževalnem programu za slovensko gimnazi-
jo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

Za višjo raven znanja svetovnega jezika 
se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika 
ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem 
jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnov-
no, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, 

v kateri je to materni jezik) ali je dosegel 
VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija ene-
ga izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev 
ali več opravljal dela visokošolske zahtev-
nosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno 
opravil izpit iz svetovnega jezika na dodi-
plomskem univerzitetnem študiju.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom 
priložiti:

– program delovanja zavoda v priho-
dnjih petih letih;

– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede 
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti 
razvidna vrsta študijskega programa in 
smer izobrazbe ter leto in ustanova, na 
kateri je bila izobrazba pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:

1. ustrezne delovne izkušnje na vodil-
nem delovnem mestu,

2. poznavanje filmskega področja s po-
udarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah 
izdelave filma;

3. organizacijske in vodstvene sposob-
nosti

(opis mora vsebovati navedbo deloda-
jalca oziroma druge fizične ali pravne ose-
be, za katero je kandidat opravljal delo, 
datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktiv-
nega znanja slovenskega jezika;

– izjavo o znanju najmanj enega sve-
tovnega jezika na višji ravni, iz katere mora 
biti razvidna vrsta izobraževanja in izobra-
ževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno.

Minister za izobraževanje, znanost, kultu-
ro in šport bo izbranega kandidata, po pred-
hodnem mnenju sveta in strokovnega sveta 
javnega zavoda, imenoval za direktorja jav-
nega zavoda za obdobje petih let. Izbrani 
kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas s predsednikom sveta javnega 
zavoda Filmski studio Viba film Ljub ljana.

O izidu razpisa bodo kandidati obve-
ščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe 
o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti 
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direk-
tor– Viba Film« v enaindvajsetih (21) dneh 
po objavi javnega razpisa na naslov: Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost, kul-
turo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub-
ljana ali na elektronski naslov ministrstva: 
gp.mizks@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje infor-
macij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša 
Cvetkovič, tel. 01/400-57-48.

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

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost, kulturo in šport

 Ob-4524/12
Svet zavoda OŠ Vodice, Ob šoli 2, 1217 

Vodice, na podlagi 48. in 58. člena Zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 
40/12), razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splo-
šne zakonske pogoje in posebne pogoje, 
skladno z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ura-
dni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11 in 40/12).

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

Predviden začetek dela: 1. 1. 2013.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imeno-

van do 31. 12. 2017.
Pisne prijave morajo vsebovati:
– kopije dokazil o izobrazbi, pridoblje-

nem nazivu in opravljenem strokovnem iz-
pitu;

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem 
izpitu;

– potrdilo sodišča, da kandidat na nobe-
nem izmed sodišč v RS ni v kazenskem po-
stopku – s priloženo izjavo, da pri katerem-
koli drugem sodišču izven kraja prebivališča 
zoper njega ni uveden kazenski postopek za 
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost;

– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), 
ki ne sme biti starejše od 30 dni;

– kratek življenjepis z opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj;

– program vodenja zavoda.
Na razpisano mesto ravnatelja se lahko 

prijavi in je za ravnatelja imenovan tudi kan-
didat, ki nima ravnateljskega izpita, vendar 
ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po 
začetku mandata, sicer mu preneha mandat 
po zakonu.

Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda 
OŠ Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice, z ozna-
ko »Prijava za razpis za ravnatelja/ravna-
teljico.«

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

Svet zavoda OŠ Vodice
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Št. 110-852/2012 Ob-4542/12
Na podlagi drugega odstavka 71. člena 

Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
91/09 in 33/11), Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo objavlja

javni poziv
okrožnim in okrajnim sodnikom, k vlo-

žitvi prijav za dodelitev enega okrožnega 
ali okrajnega sodnika na delo na Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije, s predvidenim 
časom dodelitve treh let, za potrebe Evi-
denčnega oddelka Vrhovnega sodišča Re-
publike Slovenije, za projekt PUND.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije na naslov: Ministrstvo za pra-
vosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 
Ljub ljana.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

 Ob-4550/12
Odbor Republike Slovenije za podelitev 

državnih priznanj na področju prostovoljstva 
na podlagi Zakona o prostovoljstvu (Uradni 
list RS, št. 10/11 in 16/11 pop.) in Ured-
be o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo 
(Uradni list RS, št. 62/11), objavlja

javni poziv
k predlaganju kandidatov  

za nagrado oziroma priznanja  
na področju prostovoljstva  

za leto 2012
Celotno besedilo Javnega razpisa je 

objavljeno na spletnih straneh Ministrstva 
za pravosodje in javno upravo na naslo-
vu: http://www.mpju.gov.si/si/delovna_po-
drocja/javna_uprava/nevladne_organizaci-
je/javni_poziv_k_predlaganju_kandidatov_
za_nagrado_oziroma_priznanja_na_pod-
roc ju_prostovoljstva_za_leto_2012/.

Ministrstvo za pravosodje  
in javno upravo

 Ob-4491/12
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., 

Arze 1 B, 6330 Piran (upravljavec), na 
podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ura-
dni list RS, št. 86/10), objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem površine  

za postavitev začasnega prodajnega 
mesta na centralni plaži v Portorožu
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., od-

daja v najem del plažne površine v velikost 
cca. 1300 m2 (parcelna št. 1570/1, k.o. Por-
torož) za izvajanje dejavnosti »otroški zaba-
viščni park«, z namenom izvajanja dodatne 
ponudbe na centralni plaži v Portorožu.

Plažna površina se oddaja z zbiranjem 
pisnih ponudb na osnovi javnega razpisa. 
V nadaljevanju so določeni pogoji, ki jih 
mora izpolnjevati najemnik.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo 
osnutek pogodbe o najemu površine za 
izvajanje dejavnosti »otroški zabaviščni 

park«, tloris površine, ki je namenjena od-
daji in ti razpisni pogoji.

Kriterij za izbiro je najvišji ponujeni zne-
sek letne najemnine ob izpolnjevanju vseh 
pogojev, določenih v teh razpisnih pogojih in 
osnutku pogodbe.

Izklicna cena za oddajo površine znaša 
17.000,00 EUR/leto. V ceni ni vključen DDV.

Pogodba se sklepa za določen čas pe tih 
let z možnostjo podaljšanja.

Z najugodnejšim ponudnikom se bo skle-
nila pogodba v 8 dneh od prejema obvestila 
o izboru najugodnejšega ponudnika.

Če ponudnik ne podpiše pogodbe v na-
vedenem roku se šteje, da je odstopil od 
najema in se varščina zadrži ter se pozove 
k podpisu pogodbe naslednjega najugodnej-
šega ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbe-
re nobene od prispelih ponudb.

Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih 
ponudnikov, ki imajo na dan pred oddajo 
ponudb do Javnega podjetja Okolje Piran, 
d.o.o. poravnane vse obveznosti.

Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi 
zahtevanimi dokazili (ki ne smejo biti starej-
ša od 30 dni) poslati v zapečateni ovojni-
ci na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, 
d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, s pripisom na 
ovojnici: »Ne odpiraj, ponudba za plažo«.

Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, 
ki bodo prispele na sedež Javnega podje-
tja Okolje Piran, d.o.o. do 5. 11. 2012 do 
12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 
5. 11. 2012, ob 13. uri.

Ponudniki so vezani na dano ponudbo 
do vključno 5. 12. 2012.

Prepozno prispele ponudbe (nepravoča-
sne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in 
ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh raz-
pisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo 
izločene iz nadaljnjih postopkov.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku za 
oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene po-
nudniku.

Plažna površina se oddaja za določen 
čas od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 z vsako-
letnim podaljševanjem pogodbe. Najemoda-
jalec lahko v tem obdobju zavrne podaljša-
nje pogodbe v primeru kršitev pogodbenih 
razmerij. Vsa vlaganja, stroški pridobivanja 
ustreznih dovoljenj in drugi stroški urejanja, 
obratovanja ter poslovanja na plažni povr-
šini, ki je predmet tega razpisa, bremenijo 
najemnika. Najemnik je dolžan sam pridobiti 
vsa ustrezna soglasja in dovoljenja za opra-
vljanje dejavnosti.

Kot prilogo k razpisu je najemnik dol-
žan priložiti fotografije ali prospekte igral, 
ki jih bo postavil. Kolikor bi izbrani naje-
mnik kasneje postavil drugačna igrala, kot 
jih je predstavil v svoji ponudbi, lahko na-
jemodajalec nemudoma razdre pogodbo, 
najemniku pa ni dolžan vrniti jamstva za 
resnost ponudbe.

Splošni pogoji
Vzorec najemne pogodbe je sestavni 

del razpisnih pogojev. Sestavni del razpi-
snih pogojev je tudi tloris površine, ki se 
daje v najem. Razpisne pogoje z osnutkom 
pogodbe in tloris površine si lahko ogledate 
na naši spletni strani, www.okoljepiran.si.

Najemnik mora izpolnjevati z zakonom 
določene pogoje za opravljanje dejavnosti, 
ki so predmet tega razpisa.

Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih 
ponudnikov, ki bodo predložili dokazila: o pla-
čilu jamstva za resnost ponudbe; da proti 
njim ni uveden postopek prisilne poravna-
ve, stečajni postopek ali postopek likvidacije 
oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi 
sodne ali druge prisilne odločbe (izpisek iz 
sodne ali druge evidence); da ima poravnane 
davke, prispevke in druge dajatve v skladu 
s predpisi (potrdilo pristojnega davčnega or-
gana); da je finančno in poslovno sposoben 
(potrdilo o plačilni sposobnosti na transak-
cijskem računu od vseh bank pri katerih ima 
ponudnik odprte transakcijske račune, iz po-
trdila o plačilni sposobnosti mora biti razvi-
dno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni 
bil v blokadi); da ima registrirano dejavnost, 
ki je predmet tega razpisa; da najmanj pet 
let neprekinjeno opravlja dejavnost otroških 
zabaviščnih parkov (potrebno je priložiti vsaj 
eno potrjeno referenco za opravljanje dejav-
nosti otroških zabaviščnih parkov in sicer za 
neprekinjeno obdobje zadnjih petih let).

Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih 
ponudnikov, ki imajo do Javnega podjetja 
Okolje Piran, d.o.o. poravnane vse zapadle 
obveznosti.

Izbrani najemnik je dolžan najemnino 
plačevati za tekoče leto do 31. 3. v letu. 
Najemnina se bo letno revalorizirala z inde-
ksom rasti cen življenjskih potrebščin.

Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je 
bistvena sestavina pravnega posla.

Jamstvo za resnost ponudbe zna-
ša 5.000,00 EUR in ga mora ponudnik 
vplačati na transakcijski račun Javne-
ga podjetje Okolje Piran, d.o.o., številka: 
10100-0032414679, odprt pri Banki Koper 
d.d. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se 
vplačano jamstvo vrne v roku osmih dni 
od izbire najemnika. Izbranemu najemniku 
se vplačano jamstvo šteje kot akontacija in 
se ob podpisu pogodbe poračuna kot del 
najemnine.

Najemnika bremenijo tudi stroški izvedbe 
razpisa.

Vse priloge in preostala razpisna doku-
mentacija, vezana na razpis, sta objavljeni 
na spletni strani Javnega podjetja Okolje 
Piran, d.o.o., www.okoljepiran.si.

Dodatne informacije lahko zainte-
resirani ponudniki dobijo med delovni-
ki, na tel. 05/61-750-50 (ga. Vožič) ali 
05/61-750-18 (g. Dulai).

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

Št. 59/2012 Ob-4521/12
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-

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

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Zavod za zdravstveno za-

Druge objave
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varovanje Slovenije, Območna enota Koper, 
Martinčev trg 2, 6000 Koper (v nadaljevanju: 
prodajalec).

2. Naziv in sedež upravljavca: Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva cesta 24, 1000 Ljub ljana.

3. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
a) Poslovni prostori v poslovno – stano-

vanjskem objektu na Partizanski ulici 18, 
6210 Sežana, parc. št. 4041/8, k.o. Sežana,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/6, št. dela stavbe 5.E – 13,07 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/7, št. dela stavbe 6.E – 4,11 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/8, št. dela stavbe 7.E – 7,32 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/9, št. dela stavbe 8.E – 20,06 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/10, št. dela stavbe 9.E – 24,80 m2,

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/11, št. dela stavbe 10.E – 15,44 m2 ter

– št. stavbe 393.ES, z.k. podvložek 
3302/12, št. dela stavbe 11.E – 3,52 m2,

kot skupno zaključeno celoto.
Poslovni prostori predstavljajo zaključe-

no enoto, sestavljeno iz petih pisarn in dveh 
hodnikov. Zgradba je bila zgrajena pred pri-
bližno 100 leti. Prenova se je izvajala v letih 
1987, 1989 in 1993.

Izhodiščna cena je 60.276,00 EUR.
4. Vrsta prodaje: prodaja stvarnega pre-

moženja.
5. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnina se proda po načelu vi-

deno–kupljeno.
b) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in 

pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pri-
dobitev nepremičnin na območju Republike 
Slovenije.

c) Z oddajo ponudbe ponudnik v celoti 
sprejema in soglaša s pogoji tega javnega 
razpisa.

d) Ponudnik je na dano ponudbo ve-
zan do dneva sklenitve prodajne pogodbe 
z izbranim ponudnikom, vendar najdlje šest 
mesecev od dneva, določenega za prejem 
ponudb.

e) Ponudnik mora do izteka roka za pre-
jem ponudb plačati varščino v višini 10 % 
ponujene cene za nepremičnino. Varščina 
se nakaže na transakcijski račun Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije IBAN 
št. SI56 0110-0603-0274-014, BIC št. BSLJ 
SI2X; Banka Slovenije; Slovenska cesta 35, 
Ljub ljana in referenco št. 00 2200-720.

f) Nepremičnina je nezasedena.
6. Drugi pogoji:
a) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne 

glede na prejete ponudbe, ne sklene pro-
dajne pogodbe z nobenim ponudnikom ter 
tudi, da lahko že začeti postopek kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla ustavi brez dol-
žnosti povračila kakršnih koli stroškov.

b) Ponudnik odda svojo ponudbo na 
vnaprej pripravljenih obrazcih, ki so, skupaj 
z objavo razpisa, dostopni na spletni stra-
ni prodajalca http:/www.zzzs.si, pod rubri-
ko »Novosti«, ali po elektronski pošti preko 
kontaktnih oseb (nedjan.koren@zzzs.si ali 
erika.kariz@zzzs.si).

c) V izhodiščni ceni ni zajet davek na 
promet z nepremičninami, ki ga je kupec 
dolžan plačati poleg kupnine.

7. Vsebina ponudbe:
a) Ponudba za nakup nepremičnine 

mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku 

(Priloga 1),

– izpolnjen obrazec Ponudba (Priloga 2),
– potrdilo o plačilu varščine (10 % od po-

nujene cene).
b) Ponudba šteje za popolno, če vsebuje 

vse zgoraj navedene sestavine in je prejeta 
pravočasno.

8. Rok za predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe naj zainteresirani po-

nudniki pošljejo v zaprti kuverti priporočeno 
po pošti na naslov Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Območna enota Ko-
per, Martinčev trg 2, 6000 Koper ali oseb-
no oddajo v sprejemno pisarno (soba št. 2 
v pritličju). Pisne ponudbe morajo prispeti 
do torka, 20. 11. 2012 do 10. ure, na sedež 
prodajalca. Na kuverti naj ponudniki vidno 
označijo »Ponudba za nakup nepremičnine 
– Ne odpiraj«, ter na hrbtni strani kuverte 
svoj naziv in sedež oziroma ime in priimek 
ter naslov.

9. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika:

a) Javno odpiranje ponudb bo dne 
20. 11. 2012 ob 11. uri, na sedežu organi-
zatorja javnega zbiranja ponudb, v sejni sobi 
št. 4 v pritličju.

b) Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo 
ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci 
s pooblastilom.

c) Nepravočasne in nepopolne ponudbe 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

d) Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika bo opravila posebna komisija upra-
vljavca.

e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnje-
val vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo 
ceno nad izhodiščno za nepremičnino, ki se 
prodaja. V primeru, da bi več ponudnikov 
ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodišč-
no ceno, bo prodajalec pozval vse najvišje 
enako uspele ponudnike, naj pisno in v do-
ločenem roku ponudijo višjo ceno od že po-
nujene. V primeru ponovno prejetih enako-
vrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik 
za nepremičnino izžreban.

f) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika pisno obveščeni najkasne-
je v 60 dneh od dneva javnega odpiranja 
ponudb.

10. Sklenitev pogodbe
a) Z izbranim ponudnikom se sklene ku-

poprodajna pogodba. Izbrani ponudnik je 
dolžan pristopiti k podpisu pogodbe v pet-
najstih dneh od prejema sklepa o izbiri in 
poziva k sklenitvi pogodbe.

b) Izbrani ponudnik (kupec) mora ce-
lotno kupnino poravnati v osmih dneh od 
izstavitve računa na transakcijski račun pro-
dajalca. Rok plačila je bistvena sestavina 
pravnega posla.

c) Če izbrani ponudnik (kupec) v določe-
nem roku ne pristopi k podpisu pogodbe ali 
če v določenem roku ne plača preostanka 
kupnine, plačana varščina zapade v korist 
prodajalca in se šteje za odstopnino.

d) V primeru odstopa izbranega ponu-
dnika si prodajalec pridrži pravico povabiti 
k podpisu pogodbe z naslednjim najugo-
dnejšim ponudnikom (kupcem).

e) Pogoji iz javnega razpisa so sestavni 
del pogodbe o prodaji nepremičnine. Kupec 
nepremičnine je dolžan plačati vse stroške 
v zvezi s sklenitvijo in zemljiško knjižno iz-
vedbo pogodbe (zlasti notarske storitve, 
vpis v zemljiško knjigo) ter plačati vse pri-
padajoče javne dajatve.

11. Kontaktna oseba prodajalca za 
ogled: ogled nepremičnine je možen 
po predhodnem dogovoru s Cirilko Kos, 

tel. 05/730-50-16, elektronski naslov: ciril-
ka.kos@zzzs.si.

Zavod za zdravstveno  
zavarovanje Slovenije

Št. 1.6. -412/12 Ob-4543/12
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvor-

ska ulica 11, 1000 Ljub ljana, objavljajo na 
podlagi Pravilnika o ravnanju z nepremič-
nim premoženjem družbe SŽ – PB (z dne 
12. 6. 2012)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin – dveh 

počitniških objektov
I. Predmet prodaje sta naslednja poči-

tniška objekta:
1. Rab, Počitniški objekt v naselju Du-

mići, objekt s 13 enotami, skupnimi pro-
stori in dvoriščem, v skupni izmeri 574 m2, 
zgrajenem leta 1962. Objekt je kot lastnina 
SŽ, d.o.o. evidentiran in vpisan v zemljiški 
knjigi Okrajnega sodišča na Rabu na parceli 
št. 1926/2 v zk. vl. št. 954, k.o. Supetarska 
Draga.

Nepremičnina se prodaja v kompletu za 
izhodiščno ceno s plačilom v enkratnem 
znesku 260.000,00 EUR.

2. Korčula, Počitniški objekt v naselju 
Lumbarda, objekt s 5 enotami, skupnimi pro-
stori in pripadajočim zemljiščem, v skupni 
izmeri 1488 m2, zgrajen vsaj pred 100 leti. 
Objekt je kot lastnina SŽ, d.o.o. evidentiran 
in vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodi-
šča na Korčuli na parcelah št. 217/2 zgr., 
558 zgr., 1493/2, 1493/3, 1493/4, 1493/6, 
1493/9, 1494/10, 1494/12, 1498/1, 1498/2, 
1498/3, 1502/1, 1502/2, 1502/3, 3881/2, 
v zk vl. št. 341, k.o. Lumbarda.

Nepremičnina se prodaja v kompletu za 
izhodiščno ceno s plačilom v enkratnem 
znesku 670.000,00 EUR.

Nepremičnini sta prosti bremen.
II. Pogoji za sodelovanje:
Prodaja se opravi na podlagi javne obja-

ve zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo 
za nakup posamezne nepremičnine je po-
trebno poslati priporočeno po pošti ali do-
staviti osebno v zaprti ovojnici na naslov: 
Slovenske železnice, d.o.o., Področje za 
nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, 1000 
Ljub ljana, z oznako »Ponudba za nakup ne-
premičnine – Ne odpiraj! – (navedba objekta 
pod zaporedno številko).

Rok za predložitev ponudb je 23. 11. 
2012. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, 
ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavlje-
ne na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., 
Področje za nepremičnine, Kolodvorska 
ulica 11, 1000 Ljub ljana, Slovenija, najka-
sneje do vključno 23. 11. 2012, do 15. ure.

Odpiranje ponudb bo 27. 11. 2012, v pro-
storih Slovenskih železnic, d.o.o., Kolodvor-
ska ulica 11, 1000 Ljub ljana, s pričetkom 
ob 9. uri.

Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične osebe 

z državljanstvom v Republiki Hrvaški (v 
nadaljevanju:RH) ali pravne osebe s sede-
žem v RH, ter fizične osebe z državljan-
stvom v državi članici EU ali pravne osebe 
s sedežem v državi članici EU, ki izpolnju-
jejo pogoje za nakup nepremičnine v Repu-
bliki Hrvaški in ki pravočasno oddajo pisno 
ponudbo, ki obsega naslednje podatke in 
listine (posebej za vsako posamično nepre-
mičnino – počitniški objekt):

– identifikacijski podatki (ime in priimek 
oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma ma-
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tično številko, davčno številko) ter tudi hrva-
ško OIB (osobni identifikacijski broj) številko 
kolikor jo že ima,

– zaporedna številka nepremičnine iz ob-
jave in druge natančne podatke nepremični-
ne, za katero kandidirajo in dajejo ponudbo,

– ponujeno ceno v EUR, v absolutnem 
znesku za posamezno nepremičnino, ki ne 
sme biti nižja od navedene objavljene izho-
diščne prodajne cene,

– navesti popolne podatke o številki te-
kočega-transakcijskega računa ponudnika 
(naziv banke in številka računa),

– fizične osebe morajo obvezno priložiti 
fotokopijo dokumenta za identifikacijo (ko-
pijo osebnega dokumenta), pravne osebe 
morajo obvezno priložiti overjen izpis iz so-
dnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in 
samostojni podjetniki posamezniki priložiti 
priglasitveni list,

– potrdilo o plačani varščini,
– pisno izjavo ponudnika, da je sezna-

njen z zemljiško knjižnim stanjem nepremič-
nine in, da se strinja z razpisnimi pogoji.

Drugi pogoji:
Predmetni nepremičnini se prodajata po 

načelu “videno-kupljeno”.
Ponudba mora biti napisana v sloven-

skem jeziku, ponujena cena pa izražena 
v EUR.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den točen naslov ponudnika.

Ponudnik je dolžan plačati varščino v vi-
šini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, za 
katero je oddal ponudbo, in sicer namen na-
kazila »varščina – (navedba enote pod za-
poredno številko)«, ki jo je potrebno plačati 
na transakcijski račun SŽ, d.o.o., (Sloven-
ske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 
1000 Ljub ljana; naslov banke: Nova lju-
bljanska banka d.d., Trg republike 2, 1000 
Ljub ljana; IBAN: SI56029230019346887; 
SWIFT oziroma BIC: LJBASI2X. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna 
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika.

Do roka za oddajo ponudb, ki je določen 
s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni od-
dano ponudbo.

Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih 
ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem 
premoženja in se odreka odškodninskim 
zahtevkom iz naslova stvarnih napak.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za 
posamezno nepremičnino bo odločala naj-
višja ponujena cena. V primeru prejema več 
ponudb z navedbo iste kupnine, bodo po-
zvani ponudniki k dopolnitvi ponudbe – na 
pogajanja.

Nepremičnina bo prodana ponudniku, za 
katerega bo imenovana Komisija ugotovila, 
da je podal najugodnejšo ponudbo in bo 
s sklepom poslovodstva izbran za najugo-
dnejšega ponudnika.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni pi-
sno, najpozneje do 31. 12. 2012.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu 
obvestila, da je izbran kot najugodnejši po-
nudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik 
priskrbeti kopijo potrdila OIB (davčna števil-
ka v RH) in notarsko overjeno kopijo oseb-
nega dokumenta, kolikor le-ta ni državljan 
RH, žig notarske overitve pa uradno prevesti 
v hrvaški jezik. V tem roku mora uspeli po-
nudnik, ki ni državljan RH, predložiti proda-
jalcu dokaz, da je ob prilaganju mapne ko-
pije, za namen vknjižbe v statusu državljana 

EU, pri pristojnem urbanističnem organu RH 
zaprosil za izdajo potrdila o statusu parcele 
(dokaz, da se parcela, na kateri je stavba 
zgrajena, nahaja v stavbni coni) ter potrdila 
Ministrstva za zaščito narave in okolja RH 
v Zagrebu, da se nepremičnina ne nahaja 
v z zakonom zaščitenem območju, na ka-
terem je omejen promet z nepremičninami 
v korist tujih pravnih ali fizičnih oseb. Pro-
dajalec ob objavi te ponudbe jamči, da so 
vse predmetne nepremičnine primerne za 
prodajo državljanom EU.

Kolikor najugodnejši ponudnik oziroma 
izbrani kupec v navedenem roku ne sklene 
kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača 
celotne kupnine, se prodajni postopek raz-
veljavi, varščino pa obdrži prodajalec.

Izbrani ponudnik mora v roku 30 dni od 
overitve podpisa prodajalca, prodajno po-
godbo priglasiti na pristojnem davčnem ura-
du, izpostavi na Rabu ali na Korčuli in na 
podlagi odmere plačati davek na promet 
nepremičnin, ki znaša 5 % od prodajne vre-
dnosti.

Stroške priprave pogodbe, sklenitve in 
izvedbe vpisa v zemljiško knjigo, nosi pro-
dajalec.

Stroške zemljiško knjižnega prenosa ter 
plačilo davka na promet nepremičnin, nosi 
kupec.

Kupnino mora kupec poravnati v enkra-
tnem znesku v roku 15 dni od prejema ra-
čuna.

Nepremičnini bosta prosti in na razpola-
go za primopredajo (za izročitev v uporabo 
in posest) izbranima kupcema, po plačilu 
kupnine oziroma po dogovoru.

Ponudniki so vezani na dano ponudbo 
do 28. 2. 2013.

Prodajalec si pridržujejo pravico, da brez 
kakršnekoli odškodninske odgovornosti za-
četi postopek javnega zbiranja ponudb do 
sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V pri-
meru ustavitve postopka se ponudnikom 
povrne varščina, kolikor je že bila vplačana.

Obveznost družbe Slovenske železnice, 
d.o.o., da sklene s ponudnikom prodajno 
pogodbo, ki pisno ponudi najvišjo ceno, je 
izključena.

III. Ogled nepremičnin in dodatne infor-
macije:

Ogledi objektov se bodo vršili po predho-
dnem dogovoru z Emilom Regancinom, na 
tel. 0038641/623-315 in sicer:

– Objekt na Rabu: dne 9. in 10. novem-
bra 2012,

– Objekt na Korčuli: dne 16. in 17. no-
vembra 2012.

Dodatne informacije o vsebini objave in 
postopku zbiranja ponudb lahko ponudniki 
pridobijo na tel. 00386 1/291-46-14 ga. Ja-
nja in 00386 1/291-42-93 ga. Maja.

Dodatne informacije o pravnih vpraša-
njih glede pridobivanja dokumentov in gle-
de prometa predmetnih nepremičnin lahko 
ponudniki pridobijo pri Jovica Krtinić, od-
vetniku, tel. 00385 52/741-305 (HR), GSM: 
00385 98/369-963 (HR), 00386 41/799-572 
(SLO).

Besedilo javnega zbiranja po-
nudb bo objavljeno na spletni strani SŽ: 
http://www.slo-zeleznice.si/sl/podjetje/ne-
premicnine/razpisi.

Slovenske železnice, d.o.o.

 Ob-4490/12
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 

Piran na podlagi 22. člena v zv. s 14. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11), na podlagi 
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem v lasti Občine Piran (sklep 
Občinskega sveta 410-2/2011, z dne 13. 3. 
2012) ter na podlagi posamičnih programov 
ravnanja s stvarnim premoženjem, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin  

v lasti Občine Piran
1. Predmet prodaje so sledeče nepre-

mičnine:
a) parc. št. 1234/5, k.o. 2633-Raven (ID 

6062874), vinograd, v velikosti 265 m2, last 
Občine Piran do celote.

Parcela se prodaja po izhodiščni (najniž-
ji) vrednosti: 25.678,50 EUR.

V naravi se nepremičnina nahaja v na-
selju Sv. Peter.

b) parc. št. 1234/6, k.o. 2633-Raven (ID 
6062875), vinograd 254 m2, last Občine Pi-
ran do celote.

Parcela se prodaja po izhodiščni (najniž-
ji) vrednosti: 24.612,60 EUR.

V naravi se nepremičnina nahaja v na-
selju Sv. Peter.

c) parc. št. 5352/8, k.o. 2631-Portorož 
(ID 6063432), njiva 146 m2, last Občine Pi-
ran do celote.

Parcela se prodaja po izhodiščni (najniž-
ji) vrednosti: 20.364,44 EUR.

V naravi se nepremičnina nahaja na 
Kampolinu.

V izhodiščno vrednost ni vključen 2 % 
davek na promet z nepremičninami. Davek 
in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča 
in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva 
bremenijo kupca.

Vse nepremičnine se prodajajo po nače-
lu »videno-kupljeno«.

2. Opis nepremičnin:
Nepremičnina/e, ki je/so predmet javne-

ga zbiranja ponudb navedene v točki 1:
– pod črko a) predstavlja funkcional-

no celoto k lastniški nepremičnini s parc. 
št. 1236/4, k.o. Raven in je v zakupu lastnice 
nepremičnine parc. št. 1236/4, k.o. Raven 
(enoletna zakupna pogodba);

– pod črko b) predstavlja funkcional-
no celoto k lastniški nepremičnini s parc. 
št. 1234/1, k.o. Raven in je v zakupu lastnika 
nepremičnine parc. št. 1234/1, k.o. Raven 
(enoletna zakupna pogodba);

– pod črko c) predstavlja funkcional-
no celoto k lastniški nepremičnini s parc. 
št. 5352/3, k.o. Portorož in je v rabi lastnice 
nepremičnine s parc. št. 5352/3, k.o. Por-
torož.

3. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo doma-

če ali tuje fizične ali pravne osebe, pod 
pogojem, da so državljani Republike Slo-
venije ali druge države članice Evropske 
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom 
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega 
dokumenta, iz katerega je razviden poda-
tek o državljanstvu (potni list, osebna iz-
kaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje 
z izpisom iz sodnega registra ali izpiskom 
Agencije RS za javnopravne evidence ter 
storitve (AJPES).

b) Kolikor se ponudbo odda po poobla-
ščencu, je potrebno priložiti pismeno over-
jeno pooblastilo.

c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe 
vplačati varščino (kavcijo) v višini 10 % po-
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nujene cene (brez davkov), ki se vplača na 
podračun enotnega zakladniškega računa 
Občine Piran, št. 01290-0100005871, odprt 
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper, sklic 
za pravne osebe 20100-2 in za fizične ose-
be 20101-2 ter k ponudbi predložiti potrdilo 
o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine 
je 6. 11. 2012, do vključno 9. ure. Naju-
godnejšemu ponudniku bo varščina všteta 
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina 
vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru 
najugodnejšega ponudnika oziroma po po-
teku roka za uveljavitev predkupne pravice. 
Znesek varščine se v nobenem primeru ne 
obrestuje.

d) 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 nepremičnine, ki je predmet 
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:
I. dokazilo o državljanstvu (osebna izka-

znica ali potni list) oziroma sedežu pravne 
osebe (izpis iz sodnega registra ali Ajpesa, 
ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto 
od dneva razpisa javnega zbiranja ponudb 
v Uradni list RS);

II. overjeno pooblastilo v primeru, da se 
ponudba poda po pooblaščencu;

III. 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.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če 
bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Javni 
razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpi-
raj!«, najkasneje do 6. 11. 2012, do vključno 
9. ure, ne glede na datum poštnega žiga, 
na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 
Piran. Na ovojnici mora biti naveden naziv 
oziroma ime ponudnika. Ponudba veže po-
nudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.

4. Ponudba se šteje za popolno, če vse-
buje vse sestavine iz 3. točke javnega raz-
pisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe 
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in 
popolne ponudbe bo obravnavala s strani 
župana Občine pooblaščena Komisija.

5. Odpiranje ponudb bo dne 6. 11. 2012 
ob 13. uri, v prostorih občinske uprave Obči-
ne Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje 
ponudb je javno.

6. 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 sklep o iz-
boru najugodnejšega ponudnika najkasneje 
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.

7. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je 
izključena. Župan Občine Piran lahko brez 
kakršnekoli odškodninske odgovornosti ka-
darkoli prekine začeti postopek prodaje, ne 
da bi za to navedel razloge.

8. 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.

9. Izbrani najugodnejši ponudnik ozi-
roma predkupni upravičenec mora kot ku-
pec skleniti prodajno pogodbo najkasneje 
v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in 
poziva k podpisu pogodbe oziroma v roku 
15 dni po izteku roka za uveljavitev predku-
pne pravice. Če se izbrani ponudnik pozivu 
k podpisu pogodbe v določenem roku ne 
odzove, se šteje, da je od sklenitve pogod-
be odstopil, varščina pa zapade v korist 
Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino 
v roku, ki bo določen v pogodbi in sicer 
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma 
izdaje računa. Plačilo kupnine je bistvena 
sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine 
ne plača v roku, se pogodba šteje za razdr-
to, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. 
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi 
zemljiško knjižnega dovolila po plačilu celo-
tne kupnine.

10. Prodajna pogodba vsebuje odkupno 
pravico in služnostno pravico v korist Občine 
Piran za potrebe izgradnje objektov in omre-
žij javne komunalne infrastrukture.

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 predme-
tih prodaje na sedežu Občine Piran, Tar-
tinijev trg 2, 6330 Piran, Martina Kuko-
vec, 05/671-03-37 ali Tina Ukmar Opara, 
05/671-03-02.

Občina Piran

 Ob-4492/12
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Piv-

ka, objavlja na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih 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) in 
Letnega načrta razpolaganja občinskega 
stvarnega in finančnega premoženja za 
leto 2012, ki je priloga Odloka o proračunu 
Občine Pivka za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 107/11) in njegovih dopolnitev

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega 

zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska 
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks: 
05/721-01-02.

2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje vključuje:

1. Lastniški delež na stavbi št. 30, 
na parc. št. 237/24, k.o. 2502 Radohova 
vas, na naslovu Radohovska pot 1, Pivka, 
ki vključuje:

– Stanovanje in shramba št. 1, v izme-
ri 93,45 m2, Radohovska pot 1, 6257 Pivka, 
parc. št. 2502, k.o. Radohova vas, ID ozna-
ka: 2502-30-1,

– Stanovanje in shramba št. 2, v izme-
ri 64,85 m2, Radohovska pot 1, 6257 Pivka, 
parc. št. 2502, k.o. Radohova vas, ID ozna-
ka: 2502-30-2,

– Stanovanje in shramba št. 4, v izme-
ri 82,56 m2, Radohovska pot 1, 6257 Pivka, 

parc. št. 2502, k.o. Radohova vas, ID ozna-
ka: 2502-30-4.

2. Pripadajoča zemljišča k stavbi 
št. 30, na parc. št. 237/24, k.o. 2502 Rado-
hova vas, ki ga sestavljajo:

– zemljišče s parc.št. 237/3, k.o. Ra-
dohova vas, v izmeri 40 m2 in

– zemljišče s parc.št. 237/23, k.o. Ra-
dohova vas, v izmeri 432 m2.

3. Naslednje nepremičnine, ki stojijo ne-
posredno na pripadajočem zemljišču k stav-
bi št. 30, na parc. št. 237/24, k.o. 2502 
Radohova vas:

– ID znak 2502-237/25-0, št. stavbe 34, 
v izmeri 88 m2 in

– ID znak 2502-237/26-0, št. stavbe 64, 
v izmeri 64 m2.

Nepremičnine iz točk 1., 2. in 3 se proda-
jajo skupaj in ne posamezno, po izhodiščni 
ceni 89.080,00 EUR.

– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnin je urejeno.
– Prodajalec je dolžan plačati predpisa-

ne davčne dajatve na promet nepremičnin, 
stroške sestave te pogodbe in notarske ove-
ritve te pogodbe.

– Stroške vpisa nepremičnin iz te pogod-
be na ime kupca nosi kupec.

– Zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo 
lastninske pravice na kupca izda Občina 
Pivka po prejemu celotne kupnine.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu 

videno – kupljeno in kupec nima pravice 
uveljavljati na nepremičnini kasnejših rekla-
macij. Kupec kupuje nepremičnine v sta-
nju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih 
pravic.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogod-
be v navedenem roku, se najugodnejšemu 
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Občina Pivka pravico zadr-
žati vplačano varščino.

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

3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano 
za vplačano varščino) v roku 20 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina 
pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: ku-
pnino bo kupec poravnal na zakladni-
ški podračun Občine Pivka, št. računa: 
01100-0100009167, pri Banki Slovenije, 
v roku 20 dni od dneva sklenitve prodajne 
pogodbe, v enkratnem znesku.

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

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

1. podatke o ponudniku (ime, prii-
mek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, 
EMŠO oziroma matično številko, davčno 
številko, številko transakcijskega računa, 
naziv in naslov banke za vračilo varščine),

2. navedbo nepremičnine, na katero 
se ponudba nanaša,
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3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja 
od objavljene izhodiščne cene nepremič-
nine,

4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za 
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno 
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 
vključno ponedeljka, 5. 11. 2012, do 13. ure. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skla-
du z določili tega razpisa je pristojna komisi-
ja ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo 
priporočeno po pošti ali jo oddati v spreje-
mni pisarni Občine Pivka, v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za na-
kup nepremičnine – Radohovska pot 1, Piv-
ka«, na naslov Občina Pivka, Kolodvorska 
cesta 5, 6257 Pivka.

5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizič-

na oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slove-

nije (samostojni podjetniki posamezniki) ne 
starejši od 3 mesecev,

3. izpisek iz sodnega registra (pravne 
osebe) ne starejši od 3 mesecev,

4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev 

javnega zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo 
ponudbe.

5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb 
komisija preveri, ali so bile ponudbe pravo-
časne in popolne. Ponudba, ki bo prispela 
po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) 
ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti 
ponudnika. Ne glede na navedeno v prej-
šnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal 
ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, 
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na 

javnem razpisu morajo do izteka roka za od-
dajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene. Varščino se nakaže na 
zakladniški podračun Občine Pivka, št. ra-
čuna: 01100-0100009167, pri Banki Slove-
nije z navedbo: »plačilo varščine za nakup 
nepremičnine«.

6.2. Vplačana varščina se izbranemu 
ponudniku šteje v kupnino, neuspelim po-
nudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 
8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer 
v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je 
uspel na razpisu ne sklene prodajne pogod-
be, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, 
organizator javnega razpisa obdrži v plača-
no varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

7.1. Komisija bo javno odpirala prispele 
ponudbe v sredo, dne 7. 11. 2012 ob 12.15, 
v prostorih Občine Pivka.

7.2. Nepremičnina bo prodana ponu-
dniku, za katerega bo imenovana Komisija 
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
bo. Edino merilo za izbor najugodnejše po-
nudbe je višina ponujene kupnine. Najugo-
dnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi 
najvišjo ceno za posamezno nepremičnino.

7.3. V primeru, da bo prispelo več naj-
ugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija 
takoj po zaključenem postopku javnega 
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi 
ponudniki opravila še pogajanja v smislu 
pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to 

ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi 
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Šteje se, da je najvišja ponujena cena 
v postopku javnega zbiranja ponudb tudi 
izklicna cena v postopku javne dražbe, in 
da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, 
sprejema tudi izklicno ceno v postopku jav-
ne dražbe.

Najnižji znesek višanja izklicne cene 
v javni dražbi bo 250,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je kon-
čana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno 
ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugo-
dnejšega ponudnika je mogoče podati do-
kler ni končan zapisnik o poteku javnega 
odpiranja ponudb.

7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo jav-
nega odpiranja ponudb bodo o izbiri obve-
ščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih 
ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

7.5. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugo-
dnejše pogoje, je izključena. Organizator 
javnega zbiranja ponudb lahko s soglas-
jem predstojnika postopek prodaje ustavi 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se 
ponudnikom povrne vplačana kavcija brez 
obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo 
ponudniki pisno obveščeni.

8. Ogled nepremičnin in informacije: vse 
dodatne informacije o pogojih javnega raz-
pisa in natančnejše podatke o nepremičnini 
lahko interesenti dobijo v času uradnih ur na 
tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana 
Lemut). Ogled je možen po predhodnem do-
govoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb 
je objavljeno tudi na internetnem naslovu: 
http://www.pivka.si.

Občina Pivka

Št. 3502-503/2012 Ob-4493/12
Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-

zov 9, Celje, objavlja na podlagi 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12) in sklepov Mestnega sveta Mestne 
občine Celje z dne 13. 3. 2012 in 25. 9. 2012

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin  

v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljav-

ca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina 
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja.
Predmet prodaje je solastniški delež 

686/1012 na stavbnem zemljišču, označe-
nem s parc. št. 1465/4 – travnik, solastni-
ški delež 93/1053 na stavbnem zemljišču, 
označenem s parc. št. 1465/2 – neplodno 
in solastniški delež 13/671 na stavbnem 
zemljišču, označenem s parc. št. 1470/3 
– neplodno.

Mestna občina Celje si bo na delu ze-
mljišč pridržala služnost komunalnih vodov.

Navedene nepremičnine so v solastnini, 
zato imajo solastniki predkupno pravico.

Solastninski deleži na zemljišču se pro-
dajajo kot celota. V skladu z ZN »Gospodar-
ska cona v Celju« –ZN Industrija sever-ure-
ditveno območje LI Savinja (Uradni list SRS, 
št. 22/77 in Uradni list RS, št. 20/94) pred-
stavljajo predmetne parcele zunanje ma-

nipulativne površine z interno tirno mrežo. 
V skladu s tolerancami je mogoča gradnja 
objektov za potrebe osnovne gospodarske 
dejavnosti (lesno-predelovalna dejavnost).

Izhodiščna cena za solastninske deleže 
na zemljišču znaša 47.494,80 EUR. V ceno 
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20 %.

b) Lokacija v k.o. Celje, Linhartova 18 – 
dvoriščni del.

Predmet prodaje je poslovni prostor 
v k.o. Celje, ki leži na parc. št. 2077, št. 
stavbe 1410, št. poslovnega prostora 1, 
v skupni velikosti 47,55 m2 – vhod iz dvori-
šča. Za posamezen del stavbe še ni izveden 
katastrski vpis.

Poslovni prostor se prodaja kot celota. 
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro 
mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer 
so predvidene in dovoljene mestotvorne de-
javnosti, prenova je možna pod pogoji spo-
meniško varstvene službe.

Izhodiščna cena za celotno kvadratu-
ro 47,55 m2 znaša 29.750,00 EUR. V ceno 
ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, 
ki ga plača kupec.

c) Lokacija v k.o. Celje, Gledališka 
ulica 2 – kletni prostori.

Predmet prodaje je poslovni prostor – 
celotna kletna etaža v k.o. Celje, ki leži na 
parc št. 2058/1, id št.:

– id. št. 1077-01718-001 nestan. prostor 
v površini 18,28 m2,

– id. št. 1077-01718-002 nestan. prostor 
v površini 9,16 m2,

– id. št. 1077-01718-003 nestan. prostor 
v površini 6,70 m2,

– id. št. 1077-01718-004 nestan. prostor 
v površini 12,77 m2,

– id. št. 1077-01718-005 nestan. prostor 
v površini 14,05 m2,

– id. št. 1077-01718-006 nestan. prostor 
v površini 12,10 m2,

– id. št. 1077-01718-007 nestan. prostor 
v površini 29,28 m2,

– id. št. 1077-01718-008 nestan. prostor 
v površini 41,54 m2,

– id. št. 1077-01718-009 nestan. prostor 
v površini 42,75 m2,

– id. št. 1077-01718-010 nestan. prostor 
v površini 28,62 m2,

– id. št. 1077-01718-011 nestan. prostor 
v površini 16,42 m2,

– id. št. 1077-01718-013 nestan. prostor 
v površini 29,91 m2,

– id. št. 1077-01718-014 nestan. prostor 
v površini 7,55 m2.

Površina skupaj: 269,13 m2.
Poslovni prostor se prodaja kot celota ali 

po delih. Prednost pri nakupu ima tisti ponu-
dnik, ki da ponudbo za večji del prostorov.

– V primeru, da dva ali več ponudni-
kov ponudita isto ceno za isti prostor, bo 
imel prednost tisti, ki bo oddal ponudbo za 
več prostorov.

– V primeru, da bo ponudnik za več pro-
storov ponudil nižjo ceno od ponudnika, ki 
bo podal ponudbo samo za en prostor po 
višji ceni, bo s ponudniki opravljen postopek 
pogajanj. Kolikor ne bo dosežena v postop-
ku pogajanj najvišja ponujena cena, bo po-
godba sklenjena s ponudnikom, ki je ponudil 
višjo ceno.

Poslovni objekt leži v območju ZN Staro 
mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer 
so predvidene in dovoljene mestotvorne de-
javnosti, prenova je možna pod pogoji spo-
meniško varstvene službe.

Izhodiščna cena znaša 650,243 
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadra-
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turo 269,13 m2 175.000,00 EUR. V ceno ni 
vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki 
ga plača kupec.

d) Lokacija v k.o. Celje, Stanetova 16a 
– dvoriščni del.

Predmet prodaje je poslovni prostor- pi-
sarna v k.o. Celje, ki leži na parc. št. 2173, 
št. stavbe 3009, št. poslovnega prostora 4, 
v skupni velikosti 54,80 m2 – vhod iz dvo-
rišča.

Poslovni prostor se prodaja kot celota. 
Za posamezen del stavbe še ni zveden ka-
tastrski vpis.

Poslovni objekt leži v območju ZN Staro 
mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer 
so predvidene in dovoljene mestotvorne de-
javnosti, prenova je možna pod pogoji spo-
meniško varstvene službe.

Izhodiščna cena za celotno kvadratu-
ro 54,80 m2 znaša 28.000,00 EUR. V ceno 
ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, 
ki ga plača kupec.

e) Lokacija v k.o. Celje, Razlagova 6 – 
pol kletni prostor, dvoriščni del.

Predmet prodaje je poslovni – skladiščni 
prostor v k.o. Celje, ki leži na parc. št. 2337, 
št. stavbi 1594, št. poslovnega prostora 1, 
v skupni izmeri 160,75 m2 – ID 1077-1594-1.

Poslovni prostor se prodaja kot celota. 
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro 
mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer 
so predvidene in dovoljene mestotvorne de-
javnosti, prenova je možna pod pogoji spo-
meniško varstvene službe.

Izhodiščna cena za celotno kvadratu-
ro 160,75 m2 znaša 32.512,89 EUR. V ceno 
ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, 
ki ga plača kupec.

f) Lokacija v k.o. Teharje, Slance 5 – par-
cela s hišo.

Predmet prodaje so stavbna zemljišča, 
vsa k.o. Teharje, označena s parc. št. 424 – 
stanovanjska stavba, v izmeri 13 m2, parc. 
št. 425 – stanovanjska stavba, v izmeri 
132 m2, njiva, v izmeri 182 m2 in dvorišče, 
v izmeri 189 m2, vključujoč njune sestavine, 
ki predstavljajo v naravi stanovanjsko hišo 
Slance 5 (stavba št. 388, k. o. 1082 Teharje) 
in gospodarsko poslopje (stavba št. 389, k. 
o. 1082 Teharje).

Zemljišče z nepremičnino se prodaja kot 
celota, v skladu z Odlokom o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje naselja Te-
harje (Uradni list RS, 14/93, projekt RC Pla-
niranje št.76/90 s spremembami in dopolni-
tvami). Mogoče je le vzdrževanje.

Nepremičnina je obremenjena z naje-
mnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo 
po Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, 
št. 69/03, v nadaljevanju SZ), kar mu daje 
zakonsko predkupno pravico. V primeru, da 
nepremičnino kupi ponudnik, ki ni najemnik, 
je skladno s SZ dolžan najemniku zagotovi-
ti drugo primerno nadomestno stanovanje.

Izhodiščna cena zemljišča zna-
ša 65,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno 
kvadraturo 516 m2 33.540,00 EUR. V ceno 
ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, 
ki ga plača kupec.

g) Lokacija k.o. Medlog, Lava 21.
Predmet prodaje so stavbna zemljišča 

v k.o. Medlog, označena s parc. št. 1726/1 – 
stavba, v izmeri 160 m2, njiva, v izmeri 29 m2 
in dvorišče, v izmeri 281 m2 – vključno z nje-
govo sestavino, ki predstavlja stavbo na na-
slovu Lava 21, stavba št. 916, k.o. Medlog.

Zemljišče z nepremičnino se prodaja kot 
celota, v skladu z ZN Lava II – lahka indu-
strija (ZNG, proj. št. 303/77, Uradni list SRS 

št. 22-1484/78, Uradni list RS, št. 14/99 ga 
opredeljuje kot objekt predviden za rušenje 
v predvidenem rezervatu NIVO.

Izhodiščna cena za znaša 
41.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek 
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Potrdilo o plačani varščini
Ponudnik mora plačati varščino v višini 

10 % izhodiščne cene pod posamezno lo-
kacijo na transakcijski račun Mestne občine 
Celje, štev. IBAN: SI56 012110100002855 
MOC proračun, SWIFT CODE: BSLJSI2X, 
z obveznim sklicem na:

– št. 28 75108-7221002-70032212 za 
lokacijo pod a),

– št. 28 75108-7200005-10000012 za 
lokacije od b) do e),

– št. 28 75108-7200013-10000012 za 
lokacije f) in g),

koda namena: OTHR, z navedbo »plači-
lo varščine za javni razpis-nepremičnine«.

4. Pogoji prodaje
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu 

videno – kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu 

ponudniku odštela od zneska kupnine, ne-
uspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez 
obresti v roku 30 dni od dneva izbire naju-
godnejšega ponudnika.

c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so pred-
met prodaje velja, da v ceni ni zajet komu-
nalni prispevek in se bo obračunal glede 
na predložen projekt investitorja v uprav-
nem postopku z odmerno odločbo. Izbrani 
ponudnik je dolžan sam poskrbeti za uredi-
tev terena, skladno z veljavnim zazidalnim 
načrtom.

d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi 
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem 
javnem razpisu.

5. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudni-

ku« (Priloga št. 1),
b) Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja 

od izhodiščne cene, določene pod posame-
zno lokacijo v 2. točki razpisa, na obrazcu 
»Ponudba« (Priloga št. 2),

c) izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu 
pogojev ponudbe za prodajo nepremičnine« 
(Priloga št. 3),

d) Priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico ku-

piti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne 
izkaznice oziroma potnega lista; izpis iz so-
dnega registra ali poslovnega registra za 
pravne osebe in samostojne podjetnike, pri 
čemer izpis iz sodnega ali poslovnega regi-
stra ne sme biti starejši od 30 dni),

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
za pravne osebe in samostojne podjetnike; 
potrdilo DURS o plačanih davkih in prispev-
kih ne sme biti starejše od 30 dni.

6. Način in rok plačila kupnine: celotno 
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati 
v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo 
prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi 
pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je dolo-
čen, je bistvena sestavina pravnega posla.

7. Postopek zbiranja ponudb in izbire 
najugodnejšega ponudnika

a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) 
morajo ponudniki predložiti ali priporočeno 
poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpi-
raj – Javno zbiranje ponudb za prodajo ne-
premičnin« na naslov: Mestna občina Celje, 
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, 
Trg celjskih knezov 9, Celje. Na hrbtni strani 

ovojnice mora biti označen polni naslov po-
šiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 5. 11. 
2012 do 10. ure. Kot pravočasne se bodo 
štele ponudbe, ki bodo do navedenega da-
tuma in ure prispele v tajništvo Oddelka za 
okolje in prostor ter komunalo (II. nadstro-
pje), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

b) Prepozno prispele ponudbe (nepravo-
časne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno 
ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki 
ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in dru-
gih navedenih pogojev (nepopolne ponud-
be), ne bodo upoštevane in bodo izločene 
iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravlja-
vec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo 
prispele po roku za oddajo ponudb iz 8.a. 
točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko 
ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje 
vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjklji-
vo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do 
odpiranja ponudb.

d) Upravljavec na podlagi tega zbira-
nja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe 
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim po-
nudnikom oziroma lahko začeti postopek 
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) ka-
darkoli ustavi.

e) Ponudba veže ponudnika do 31. 1. 
2013 in do tedaj od nje ne more odstopiti 
ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti.

f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opra-
vljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje 
in prostor ter komunalo, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje (II. nadstropje), 5. 11. 2012, ob 
11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo 
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 
izkazati z osebnim dokumentom oziroma 
pooblastilom ponudnika, kadar gre za prav-
ne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo 
obravnavala Komisija za vodenje in nad-
zor postopka pridobivanja, razpolaganja in 
upravljanja stvarnega in finančnega premo-
ženja MOC (v nadaljevanju komisija).

g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni 
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudni-
ka skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi 
upravljavec, v nasprotnem primeru lahko 
upravljavec k podpisu pogodbe pozove na-
slednjega najugodnejšega ponudnika posa-
meznika in zadrži varščino ponudnika, ki 
pogodbe noče podpisati.

h) Merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je najvišja ponujena cena. Če bo med 
prejetimi ponudbami več najugodnejših po-
nudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih 
dni pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran 
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

8. Kontaktne osebe: vsa dodatna poja-
snila v zvezi s prodajo nepremičnin lahko 
zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni 
občini Celje, Oddelek za okolje in prostor 
ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, 
tel. 03/426-56-41 (Aleksandra Rezar) – pod 
točko a) ali tel. 03/426-56-68 (Tina Rosina 
Košir) – za točke od b) do g).

Besedilo javnega zbiranja ponudb (s pri-
logami) je objavljeno na spletni strani Me-
stne občine Celje, www.celje.si.

Mestna občina Celje

 Ob-4504/12
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Piv-

ka, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
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(Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta ravna-
nja s tvarnim premoženjem Občine Pivka za 
leto 2012 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti 

Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega 

zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska 
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks 
05/72-10-102.

2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stavbno zemljišče v Industrijski coni 

Neverke:
– 2.1.1. Nepremičnina s parc. 

št. 3566/10, katastrske občine 2496 Stara 
Sušica (ID znak 2496-3566/10-0), zelenica, 
v izmeri 1579 m2, ter nepremičnina s parc. 
št. 3534/9, katastrske občine 2496 Stara 
Sušica (ID znak 2496-3534/9-0), poslovna 
stavba, v izmeri 32 m2.

Izklicna cena 34.233,75 EUR. Kupec je 
dolžan plačati tudi 20 % DDV.

– 2.1.2. Nepremičnina s parc. št. 3566/9, 
katastrske občine 2496 Stara Sušica (ID 
znak 2496-3566/9-0), zelenica, v izmeri 
1780 m2.

Izklicna cena: 37.825,00 EUR. Kupec je 
dolžan plačati tudi 20 % DDV.

Zemljišča se nahajajo v Industrijsko obr-
tni coni v Neverkah. Opredeljena so kot 
stavbna zemljišča-območje pro izvodnih de-
javnosti, gospodarske cone.

V ceni je vključena tudi cena komunalne 
infrastrukture. Komunalna oprema obsega: 
dvosmerno asfaltirano cesto s pločnikom 
in javno razsvetljavo, vodovod s hidrantnim 
omrežjem, meteorno kanalizacijo, telefonski 
vod ter kanalizacijo za elektriko, z možno-
stjo priključitve v razdelilno omaro max. 200 
m oddaljenosti in moči 60 kW ter z možno-
stjo dodatnega nakupa moči, vse na robu 
parcele.

3. Nepremičnine se prodajo po načelu vi-
deno–kupljeno in kupec nima pravice uvelja-
vljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. 
Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakr-
šno je in ne more uveljavljati večjih pravic, 
kot jih je imel lastnik.

4. Vrsta pravnega posla: z najugodnej-
šim ponudnikom se sklene prodajna pogod-
ba najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri 
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani po-
nudnik pogodbe ne sklene v navedenem 
roku, lahko prodajalec podaljša rok za skle-
nitev pogodbe največ za 15 dni ali pa za-
drži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik 
pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, 
upravljavec zadrži njegovo varščino.

5. Prodajalec nosi stroške notarske ove-
ritve te pogodbe ter stroške sestave po-
godbe.

Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe 
na ime kupca nosi kupec.

6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano 
za vplačano varščino) je 30 dni po podpisu 
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve ra-
čuna, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po 
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost 
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celo-
tne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku, 
ki je določen, je bistvena sestavina pravne-
ga posla.

Zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo la-
stninske pravice na kupca izda Občina Piv-
ka po prejemu celotne kupnine.

7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelo-
vati na javnem razpisu morajo vplačati var-
ščino v višini 10 % izklicne cene. Varščino se 

nakaže na podračun Občine Pivka, številka: 
01100-0100009167, odprtega pri Banki Slo-
venije z navedbo: »Plačilo varščine za javni 
razpis nepremičnine IOC Neverke«. Vplača-
na varščina se izbranemu ponudniku šteje 
v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva 
odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem zne-
sku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu 
ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od 
nakupa ali ne plača kupnine, organizator 
javnega razpisa obdrži vplačano varščino.

8. Pisna ponudba mora vsebovati nasle-
dnje elemente:

– fizične osebe in samostojni podjetniki 
morajo v ponudbi navesti naslednje podat-
ke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, 
EMŠO, davčno številko, matično številko;

– pravne osebe morajo navesti: naziv in 
sedež, davčno številko, matično številko in 
navedbo zakonitega zastopnika ter podpi-
snika pogodbe;

– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti 
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti 
starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je pred-
viden za odpiranje ponudb, samostojni pod-
jetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega re-
gistra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo 
veljavnega osebnega dokumenta;

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

– pisno izjavo ponudnika o sprejemu ob-
javljenih pogojev;

– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 
10 % izklicne cene ter celotno številko tran-
sakcijskega računa in naziv banke za primer 
vračila varščine.

9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 
60 dni po preteku roka za odpiranje ponudb.

10. Ponudniki morajo oddati pisne po-
nudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 5. 11. 
2012 do 15. ure na naslov: Občina Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: 
»Javno zbiranje ponudb-nepremičnine IOC 
Neverke – Ne odpiraj«.

11. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 6. 11. 2012 ob 
12.30, v prostorih Občine Pivka. Predstavni-
ki ponudnikov – pravnih oseb, ki niso zako-
niti zastopniki pravne osebe in bodo prisotni 
pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred 
začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji 
izročiti pisno pooblastilo zakonitega zasto-
pnika za sodelovanje pri javnem odpiranju 
ponudb ter ji predložiti na vpogled osebni 
dokument.

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

Ponudba, ki bo prispela po razpisnem 
roku (nepravočasna ponudba) in pa pra-
vočasne a nepopolne ponudbe, bodo izlo-
čene iz postopka o čemer bodo ponudniki 
pisno obveščeni. Ne glede na navedeno 
bodo pozvani ponudniki, ki so oddali ne-
popolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če 
ponudba vsebuje vse elemente, ima pa po-
manjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev 
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za 
dopolnitev.

12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor 
najugodnejše ponudbe je višina ponujene 
kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki 
v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, 
če je med prejetimi ponudbami več najugo-
dnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejši-
mi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.

13. Omejitve v zvezi s postopkom proda-
je: Obveznost prodajalca, da sklene pogod-
bo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše 
pogoje, je izključena.

Organizator javnega zbiranja ponudb 
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve 
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrne vplačana kavcija brez obresti. O mo-
rebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pi-
sno obveščeni.

14. Ogled nepremičnin in informacije: vse 
dodatne informacije o pogojih javnega raz-
pisa in natančnejše podatke o nepremičnini 
lahko interesenti dobijo na tel. 05/72-10-100 
(kontaktna oseba: Emanuela Lenarčič). 
Ogled je možen po predhodnem dogovoru. 
Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi 
na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

Občina Pivka

 Ob-4506/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
s smiselno uporabo 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11 in 42/12), Odloka o proračunu Ob-
čine Cerknica za leto 2012 in Načrta razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Obči-
ne Cerknica za leto 2012, Občina Cerknica, 
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnega prostora  

na Rakeku
1. Naziv in sedež organizatorja jav-

nega zbiranja ponudb: Občina Cerknica, 
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.

2. Predmet prodaje in izhodiščna oziro-
ma izklicna cena

Predmet prodaje je poslovni prostor 
v stavbi, s parc. št. 2009/0, katastrska ob-
čina 1659 Rakek (ID 1306914), na naslovu 
Partizanska cesta 6, 1381 Rakek, ki se na-
haja v pritličju večstanovanjske stavbe, po-
samezni del stavbe št. 4, v stavbi št. 531, ka-
tastrska občina 1659 Rakek (ID 5696610), 
(ID znak: 1659-531-4), v izmeri 55,80 m2. 
V naravi predstavlja navedeni predmet pro-
daje prazen poslovni prostor, v katerem je 
že obratovala trgovina – cvetličarna.

Iz Odloka o prostorskem načrtu Občine 
Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12) izha-
ja, da je za prostor, ki se nahaja v stavbi 
s parc. št. 2009/0, katastrska občina 1659 
Rakek (ID 1306914), na naslovu Partizan-
ska cesta 6, 1381 Rakek, v pritličju več-
stanovanjske stavbe – posamezni del stav-
be št. 4, v stavbi št. 531, katastrska ob-
čina 1659 Rakek (ID 5696610), (ID znak: 
1659-531-4), osnovna namenska raba: C – 
območja centralnih dejavnosti; podrobnejša 
namenska raba: CUu – osrednja območja 
centralnih dejavnosti v urbanih naseljih.

Izhodiščna oziroma izklicna vre-
dnost predmeta prodaje znaša 
40.000,00 EUR.

Izhodiščna oziroma izklicna vrednost ne 
vsebuje davka.

3. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Ponudniki naj svoje pisne ponudbe po-

šljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje 
do torka, 6. 11. 2012 do 10. ure, na naslov: 
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 
Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Nakup 
poslovnega prostora Rakek«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan 
polni naslov pošiljatelja ponudbe.
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Ponudbe lahko predložijo pravne in fi-
zične osebe, ki v skladu s pravnim redom 
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki 
nepremičnin, kar mora preveriti vsak ponu-
dnik zase.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– pravne osebe morajo k vlogi priloži-

ti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki 
je predviden za odpiranje prispelih ponudb, 
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis 
iz poslovnega registra, fizične osebe pa fo-
tokopijo veljavnega osebnega dokumenta;

– fizične osebe in samostojni podjetniki 
morajo v ponudbi navesti naslednje podat-
ke; ime in priimek, naslov stalnega bivališča, 
EMŠO, davčno številko, matično številko, 
številko transakcijskega računa;

– pravne osebe: naziv in sedež, davčno 
številko, matično številko, številko transak-
cijskega računa;

– navedbo nepremičnine, ki je predmet 
nakupa in navedbo namena nakupa nepre-
mičnine (ponudnik opiše kakšno dejavnost 
namerava izvajati v poslovnem prostoru, ki 
je predmet prodaje);

– ponujeno ceno – pri tem lahko ponu-
dnik navede le enako ali višjo ceno od izho-
diščne cene določene v razpisu:

– dokazilo o plačani varščini v višini 
10 %, to je v znesku 4.000,00 EUR, z na-
vedbo namena nakazila: javno zbiranje po-
nudb Rakek;

– izjavo ponudnika, da se strinja z raz-
pisnimi pogoji, ter da mu je pravno in dejan-
sko stanje nepremičnine poznano.

4. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo 

v torek, 6. 11. 2012, s pričetkom 11. uri, na 
Občini Cerknica, Cesta. 4. maja 53, 1380 
Cerknica, I. nadstropje – sejna soba.

Predstavniki ponudnikov ali njihovih poo-
blaščencev se morajo v primeru prisotnosti 
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom 
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe 
bo obravnavala komisija imenovana s strani 
župana.

Kot najugodnejša bo štela ponudba, ki 
bo vsebovala najvišjo ponujeno vrednost 
izmed vseh popolnih ponudb. V primeru, 
če je med prejetimi ponudbami več ena-
kih najugodnejših ponudb, ki se nanašajo 
na nepremičnino, lahko komisija za izvedbo 
postopka prodaje opravi z najugodnejšimi 
ponudniki dodatna pogajanja. Po opravlje-
nih dodatnih pogajanjih bo najugodnejši tisti 
ponudnik, ki bo v pogajanjih ponudil najvišjo 
ponujeno vrednost.

Odpiranje ponudb je javno.
5. Rok vezanosti ponudnikov na dano 

ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe 

strinja, da slednja velja dva meseca od dne-
va prejema na Občino Cerknica.

6. Vrsta pravnega posla
Prodajna pogodba mora biti sklenjena 

najkasneje v roku 15 dni po izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

Nepremičnina bo prodana po načelu vi-
deno–kupljeno, zato morebitne reklamacije 
po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upo-
števane.

7. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača najkasneje 30 dni po 

sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izsta-
vitvi računa na transakcijski račun Obči-
ne Cerknica, odprt pri UJP Postojna, šte-
vilka 01213-0100002563, sicer se šteje, 
da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. 
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila 
s strani kupca, je torej razlog za takojšnjo 
razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Ob-
čina Cerknica obdrži vplačano varščino.

Plačilo celotne kupnine v roku, ki je do-
ločen s tem razpisom, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

Davek na promet nepremičnin se ob-
veže plačati prodajalec, vse ostale stroške 
v zvezi z sklenitvijo prodajne pogodbe, ove-
ritvami in zemljiško knjižnim predlogom pa 
plača kupec.

Kupljena nepremičnina bo kupcu izro-
čena v last in posest po plačilu celotne ku-
pnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na 
podlagi zemljiško knjižnega dovolila, ki bo 
izdano s strani prodajalca, najkasneje v roku 
3 dni po plačilu celotne kupnine.

8. Višina varščine
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo 

o plačani varščini v višini 10 % (odstotkov) 
ponujene cene, to je 4.000,00 EUR, na ra-
čun Občine Cerknica, odprt pri UJP Postoj-
na, številka 01213-0100002563, z navedbo 
namena nakazila: javno zbiranje ponudb 
Rakek.

Uspelemu ponudniku se bo vplačana 
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo 
brezobrestno vrnjena najkasneje v roku 
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

9. Drugi pogoji in ostale podrobnejše in-
formacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb 
in o ogledu predmeta zbiranja ponudb

1. Vsak ponudnik mora plačati var-
ščino v višini, ki je navedena v tem raz-
pisu in jo nakazati na UJP Postojna 
01213-0100002563, do vključno ponedelj-
ka, 5. 11. 2012.

2. Ponudnik lahko ponudbo za na-
kup predmeta prodaje umakne ali jo dopolni 
do roka za sprejem ponudbe, ki je določen 
v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe 
po datumu in uri odpiranja, se plačana garan-
cija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.

3. Ponudba, ki bo prispela po razpisa-
nem roku (nepravočasna ponudba), ali pra-
vočasne, vendar nepopolne ponudbe, ko-
misija za izvedbo postopka prodaje izloči in 
o tem obvesti ponudnika. Ne glede na to do-
ločilo komisija za izvedbo postopka pozove 
ponudnika, ki je oddal pravočasno vendar 
nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, 
če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, 
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za 
dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu 
poziva za dopolnitev.

4. O izbiri najugodnejšega ponudnika 
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki 
so sodelovali na javnem razpisu najkasneje 
v roku petnajst dni od dneva izbire najugo-
dnejšega ponudnika.

5. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti 
prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po 
opravljenem izboru najugodnejšega ponu-
dnika oziroma po preteku roka za uvelja-
vitev predkupne pravice. Če najugodnejši 
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje 
v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe 
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži 
njegovo varščino.

6. Občina Cerknica si pridržuje pra-
vico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne 
sklene prodajne pogodbe z nobenim ponu-
dnikom oziroma do roka za sklenitev prav-
nega posla postopek ustavi, pri čemer se 
ponudnikom v roku 5 dni po taki odločitvi 
vrne plačana varščina brez obresti.

7. Pogoji iz tega razpisa so sestavni 
del prodajne pogodbe.

8. Davek na promet nepremičnin se 
obveže plačati prodajalec, vse ostale stro-
ške v zvezi z sklenitvijo prodajne pogodbe, 
overitvami in zemljiško knjižnim predlogom 
pa plača kupec.

9. Kupec je dolžan celotni znesek ku-
pnine plačati v najkasneje 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi 
računa na transakcijski račun UJP Postojna 
01213-0100002563, sicer se šteje, da je 
izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neu-
poštevanje pogodbenih rokov plačila s strani 
kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo 
prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Cer-
knica obdrži vplačano varščino.

10. Informacije o predmetu prodaje in 
morebitne druge dodatne informacije lah-
ko zainteresirani dobijo na sedežu Občine 
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica 
ali na tel. 01/70-90-610, vsak delovni dan. 
Kontaktna oseba: Olga Smodila, e-mail: 
olga.smodila@cerknica.si.

Občina Cerknica
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 Ob-4496/12
Mediji: Delo, delo.si, Nedelo, Sloven-

ske novice, slovenskenovice.si, Pogledi, 
pogledi.si, Ona, Onaplus, Vikend, Polet, 
Polet fit, Deloindom, deloindom.si, Delo-
indom+, Grafičar, Delo de facto.

Predsednica uprave: Marjeta Zevnik.

Objave po Zakonu o medijih
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Št. 12-020-000352 Ob-4482/12
Na podlagi drugega odstavka 38. člena 

Zakona o elektronskih komunikacijah (Ura-
dni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – 
ZDRad in 110/09), v nadaljevanju ZEKom, 
Agencija za pošto in elektronske komuni-
kacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
Agencija), zaradi omejenega števila možnih 
imetnikov odločb o dodelitvi radijskih fre-
kvenc, objavlja

javni poziv
za pridobitev mnenja zainteresirane 
javnosti o pogojih uporabe radijskih 

frekvenc za prizemne sisteme, ki 
lahko zagotavljajo elektronske 

komunikacijske storitve (TRA-ECS), 
v skladu s sklepom Komisije 

2008/411/EC in ECC/DEC/(11)06
A. Podeljen bo prvi podpas širine 60 

MHz:
Kanali 1 do 12 (5 MHz) v skladu 

z ECC/DEC/(11)06 in sicer od: 3 600 do 3 
660 MHz

B. Območje pokrivanja: Občina Piran.
C. Oprema mora skladu z R&TTE Di-

rektivo (1999/5/EC) ustrezati v Evropski 
skupnosti harmoniziranim standardom (npr. 
ETSI EN 302 326, EN 301 623 ali EN 301 
908).

D. Maksimalno izsevano moč je po-
trebno prilagoditi aneksu sklepa Komisije 
2008/411/EC.

E. V skladu s terminskim planom do po-
stavitve sistema, potem pa letno, ob vsaki 
obsežnejši spremembi v radijskem omrežju 
ali na zahtevo Agencije, je potrebno dosta-
viti tekoče stanje centralnih postaj CS, s po-
datki kot jih določi Agencija ob izdaji odločbe 
o dodelitvi radijskih frekvenc.

Agencija vabi zainteresirano javnost, ki 
bi želela pridobiti radijsko frekvenco za pri-
zemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elek-
tronske komunikacijske storitve (TRA-ECS) 
v skladu z odločbo, da v 30 dneh od objave 
tega javnega poziva, prijavi svoj namen (v 
nadaljnjem besedilu prijava).

V prijavi se lahko opredeli do:
– Višine enkratnega plačila za radijske 

frekvence, ki so predmet tega poziva.
– Vrste storitve: javna/zasebna.
Morebitne predloge o višini plačila za 

radijske frekvence bo agencija obravnavala 
kot zaupne.

V primeru, da bo povpraševanje večje, 
kot je razpoložljivih frekvenc v objavljenih 
območjih pokrivanja, bo morala Agencija iz-
vesti javni razpis.

Ponudnik naj prijavi priloži izjavo, da je 
zainteresiran za pridobitev odločbe o dode-
litvi radijskih frekvenc za prizemne sisteme, 
ki lahko zagotavljajo elektronske komunika-
cijske storitve (TRA-ECS) pod pogoji tega 
poziva.

Opozorilo: Agencija prijave brez te izjave 
ne bo upoštevala.

Zainteresirana javnost lahko pošlje pri-
javo na naslov: Agencija za pošto in elek-
tronske komunikacije Republike Slovenije, 
Stegne 7, p.p. 418, SI-1000 Ljub ljana.

Če vsebuje prijava tudi predlog višine 
plačila za radijske frekvence ali katere koli 
druge predloge, za katere se vlagatelj opre-
deli, da so tajni, mora biti na ovitku oznaka: 
»Poslovna skrivnost«.

Agencija bo sprejemala prijave 
v 30-dnevnem roku od dneva objave tega 
javnega poziva v Uradnem listu RS.

Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije

Št. 12-020-000361 Ob-4512/12
Na podlagi 40. člena Zakona o elektron-

skih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 
– UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) 
in 104a. člena Zakona o medijih (Uradni list 
RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 
77/10 – ZSFJCA, 87/11 – ZAvMS in 47/12) 
Agencija za pošto in elektronske komunika-
cije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta 
za radiodifuzijo št. 0012-73/2012/2 z dne 
25. 9. 2012, objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  

za dodelitev treh pravic razširjanja 
televizijskega programa  

v digitalni radiodifuzni tehniki  
na območju Litije

1. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa so tri pravice razširjanja te-
levizijskega programa v digitalni radiodifuzni 
tehniki na območju Litije.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali 
fizična oseba, ki je imetnik veljavnega do-
voljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, 
ki ga je izdala Agencija za pošto in elektron-
ske komunikacije RS na podlagi 105. člena 
veljavnega Zakona o medijih pred uvedbo 
zadevnega javnega razpisa.

2.2 Ponudnik mora imeti poravnane vse 
zapadle obveznosti do agencije.

2.3 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnje-
vati glede programskih vsebin:

– Program je namenjen prebivalcem ob-
močja Občine Litija.

– Program se predvaja vsaj 5 dni v te-
dnu.

– Program je namenjen za sprejem brez 
pogojnega dostopa, tj. mora biti prostodo-
stopen.

2.4 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice 
razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za 
televizijski program, s katerim kandidira, na 
območju Republike Slovenije ali na geograf-
skem območju Center Republike Slovenije.

2.5 Ponudnik mora predložiti popolno 
ponudbo.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenje-

ne s točkami. Pri vsakem merilu je določeno 
najmanjše in največje število točk, ki ga lah-
ko dobi ponudnik pri posameznem merilu. 
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala 
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni 
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo za-

jemalo ocene ponudbe glede programskih 
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil pri-
spele ponudbe glede programskih vsebin in 
na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi 
vseh ponudnikov podal obrazložen predlog 
izbire najboljšega ponudnika. Razvrstitev 
ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote 
vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne 
ponudbe pri vseh merilih.

Agencija bo izbranim ponudnikom do-
delila pravico razširjanja televizijskega pro-
grama v digitalni radiodifuzni tehniki na ob-
močju Litije.

3.1 Žanrska in tematska ustreznost pro-
gramske ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dode-
liti točke glede na žanrsko in tematsko ustre-
znost programske ponudbe v predvajanem 
programu. Ponudnik lahko za žanrsko in 
tematsko ustreznost programske ponudbe 
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk. 
(0-18 točk)

3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom do-

deliti točke glede na minimalni obseg pro-
gramskih vsebin lastne produkcije v te-
denskem oddajnem času. Ponudnikom, ki 
imajo v svojem programu večji minimalni 
obseg programskih vsebin lastne produkcije 
v tedenskem oddajnem času, se dodeli več 
točk. (0-12 točk)

3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih 
del iz 68. člena Zakona o medijih

Namen tega merila je ponudnikom dode-
liti točke glede na minimalni delež produk-
cije slovenskih avdiovizualnih del v letnem 
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji mi-
nimalni delež produkcije slovenskih avdio-
vizualnih del v letnem oddajnem času, se 
dodeli več točk. (0-4 točke)

3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom do-

deliti točke sorazmerno glede na minimalni 
tedenski obseg programskih vsebin lastne 
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV pro-
daje in videostrani. Ponudniku, ki ima najve-
čji minimalni tedenski obseg programa, se 
dodeli 15 točk. (0-15 točk)

3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoin-
formativnih programih

Ocena je vezana na izjavo o uravno-
teženem poročanju v dnevnoinformativnih 
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo 
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prej-
me 0 točk. (0-4 točke)

3.6. Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo 

točke glede na višino njegovih poslovnih 
prihodkov iz naslova lastne televizijske 
dejavnosti v preteklem poslovnem letu. 
(0-15 točk)

3.7 Reference ponudnika na področju 
izvajanja televizijske dejavnosti

Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo 
točke sorazmerno glede na navedene re-
ference. Reference ponudnika na področju 
izvajanja televizijske dejavnosti se ocenju-
je z upoštevanjem števila televizijskih pro-
gramov, ki jih ponudnik že oddaja, trajanja 

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah
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delovanja posameznega televizijskega pro-
grama in dostopnosti posameznega televi-
zijskega programa. (0-24 točk)

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 20. 11. 

2012 do 12. ure. Ne glede na način poši-
ljanja morajo ponudbe prispeti na naslov 
agencije: Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije, Ste-
gne 7, 1000 Ljub ljana, do navedenega roka. 
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene 
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali 
umika po izteku roka za predložitev. Ponud-
bo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije 
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj 
pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo 
osebno, na vložišču agencije, v času ura-
dnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. 
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 
Uradna oseba agencije, zadolžena za spre-
jemanje ponudb, bo v primeru osebne do-
stave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in 
v treh kopijah. Natančna navodila za pri-
pravo ponudbe se nahajajo v razpisni do-
kumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpira-
nje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: 
Stegne 7, Ljub ljana, v sejni sobi, dne 23. 11. 
2012, ob 9.30.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, 
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti 
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom 
in razpisno dokumentacijo. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletnih straneh 
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni 
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču 
agencije, v času uradnih ur, ki so od pone-
deljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah 
tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin, 
tel. 01/583-63-84, elektronski naslov: mar-
ko.stefelin@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb.

Agencija za pošto  
in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije

Št. 12-020-000361 Ob-4513/12
Na podlagi 40. člena Zakona o elektron-

skih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 
– UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) 
in 104a. člena Zakona o medijih (Uradni list 
RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 
77/10 – ZSFJCA, 87/11 – ZAvMS in 47/12) 
Agencija za pošto in elektronske komunika-
cije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta 
za radiodifuzijo št. 0012-75/2012/2 z dne 
25. 9. 2012, objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  

za dodelitev treh pravic razširjanja 
televizijskega programa  

v digitalni radiodifuzni tehniki  
na območju med Ilirsko Bistrico  

in Sežano
1. Predmet javnega razpisa: predmet 

javnega razpisa so tri pravice razširjanja 
televizijskega programa v digitalni radiodi-
fuzni tehniki na območju med Ilirsko Bistrico 
in Sežano.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali 
fizična oseba, ki je imetnik veljavnega do-
voljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, 
ki ga je izdala Agencija za pošto in elektron-
ske komunikacije RS na podlagi 105. člena 
veljavnega Zakona o medijih pred uvedbo 
zadevnega javnega razpisa.

2.2 Ponudnik mora imeti poravnane vse 
zapadle obveznosti do agencije.

2.3 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnje-
vati glede programskih vsebin:

– Program je namenjen prebivalcem ob-
močja med Ilirsko Bistrico in Sežano.

– Program se predvaja vsaj 5 dni v te-
dnu.

– Program je namenjen za sprejem brez 
pogojnega dostopa, tj. mora biti prostodo-
stopen.

– 2.4 Ponudnik ne sme biti imetnik pravi-
ce razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki 
za televizijski program, s katerim kandidira, 
na območju Republike Slovenije ali na ge-
ografskem območju Zahod Republike Slo-
venije.

2.5 Ponudnik mora predložiti popolno 
ponudbo.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenje-

ne s točkami. Pri vsakem merilu je določeno 
najmanjše in največje število točk, ki ga lah-
ko dobi ponudnik pri posameznem merilu. 
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala 
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni 
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo za-
jemalo ocene ponudbe glede programskih 
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil pri-
spele ponudbe glede programskih vsebin in 
na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi 
vseh ponudnikov podal obrazložen predlog 
izbire najboljšega ponudnika. Razvrstitev 
ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote 
vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne 
ponudbe pri vseh merilih.

Agencija bo izbranim ponudnikom dode-
lila pravico razširjanja televizijskega progra-
ma v digitalni radiodifuzni tehniki na obmo-
čju med Ilirsko Bistrico in Sežano.

3.1 Žanrska in tematska ustreznost pro-
gramske ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dode-
liti točke glede na žanrsko in tematsko ustre-
znost programske ponudbe v predvajanem 
programu. Ponudnik lahko za žanrsko in 
tematsko ustreznost programske ponudbe 
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk. 
(0-18 točk)

3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom do-

deliti točke glede na minimalni obseg pro-
gramskih vsebin lastne produkcije v te-
denskem oddajnem času. Ponudnikom, ki 
imajo v svojem programu večji minimalni 
obseg programskih vsebin lastne produkcije 
v tedenskem oddajnem času, se dodeli več 
točk. (0-12 točk)

3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih 
del iz 68. člena Zakona o medijih

Namen tega merila je ponudnikom dode-
liti točke glede na minimalni delež produk-
cije slovenskih avdiovizualnih del v letnem 
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji mi-
nimalni delež produkcije slovenskih avdio-
vizualnih del v letnem oddajnem času, se 
dodeli več točk. (0-4 točke)

3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom do-

deliti točke sorazmerno glede na minimalni 

tedenski obseg programskih vsebin lastne 
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV pro-
daje in videostrani. Ponudniku, ki ima najve-
čji minimalni tedenski obseg programa, se 
dodeli 15 točk. (0-15 točk)

3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoin-
formativnih programih

Ocena je vezana na izjavo o uravno-
teženem poročanju v dnevnoinformativnih 
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo 
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prej-
me 0 točk. (0-4 točke)

3.6 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo 

točke glede na višino njegovih poslovnih 
prihodkov iz naslova lastne televizijske 
dejavnosti v preteklem poslovnem letu. 
(0-15 točk)

3.7 Reference ponudnika na področju 
izvajanja televizijske dejavnosti

Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo 
točke sorazmerno glede na navedene re-
ference. Reference ponudnika na področju 
izvajanja televizijske dejavnosti se ocenju-
je z upoštevanjem števila televizijskih pro-
gramov, ki jih ponudnik že oddaja, trajanja 
delovanja posameznega televizijskega pro-
grama in dostopnosti posameznega televi-
zijskega programa. (0-24 točk)

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 20. 11. 

2012 do 12. ure. Ne glede na način poši-
ljanja morajo ponudbe prispeti na naslov 
agencije: Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije, Ste-
gne 7, 1000 Ljub ljana, do navedenega roka. 
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene 
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali 
umika po izteku roka za predložitev. Ponud-
bo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije 
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj 
pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo 
osebno, na vložišču agencije, v času ura-
dnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. 
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 
Uradna oseba agencije, zadolžena za spre-
jemanje ponudb, bo v primeru osebne do-
stave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in 
v treh kopijah. Natančna navodila za pri-
pravo ponudbe se nahajajo v razpisni do-
kumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpira-
nje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: 
Stegne 7, Ljub ljana, v sejni sobi, dne 23. 11. 
2012, ob 12.30.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, 
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti 
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom 
in razpisno dokumentacijo. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletnih straneh 
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni 
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču 
agencije, v času uradnih ur, ki so od pone-
deljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah 
tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin, 
tel. 01/583-63-84, elektronski naslov: mar-
ko.stefelin@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb.

Agencija za pošto  
in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije
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Št. 12-020-000361 Ob-4514/12
Na podlagi 40. člena Zakona o elektron-

skih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 
– UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) 
in 104a. člena Zakona o medijih (Uradni list 
RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 
77/10 – ZSFJCA, 87/11 – ZAvMS in 47/12) 
Agencija za pošto in elektronske komunika-
cije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta 
za radiodifuzijo št. 0012-77/2012/2 z dne 
25. 9. 2012, objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  
za dodelitev treh pravic  

razširjanja televizijskega programa  
v digitalni radiodifuzni tehniki  

na območju med Ravnami na Koroškem 
in Celjem

1. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa so tri pravice razširjanja 
televizijskega programa v digitalni radiodi-
fuzni tehniki na območju med Ravnami na 
Koroškem in Celjem.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali 
fizična oseba, ki je imetnik veljavnega do-
voljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, 
ki ga je izdala Agencija za pošto in elektron-
ske komunikacije RS na podlagi 105. člena 
veljavnega Zakona o medijih pred uvedbo 
zadevnega javnega razpisa.

2.2 Ponudnik mora imeti poravnane vse 
zapadle obveznosti do agencije.

2.3 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnje-
vati glede programskih vsebin:

– Program je namenjen prebivalcem ob-
močja med Ravnami na Koroškem in Ce-
ljem.

– Program se predvaja vsaj 5 dni v te-
dnu.

– Program je namenjen za sprejem brez 
pogojnega dostopa, tj. mora biti prostodo-
stopen.

2.4 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice 
razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za 
televizijski program, s katerim kandidira, na 
območju Republike Slovenije ali na geograf-
skem območju Vzhod Republike Slovenije.

2.5 Ponudnik mora predložiti popolno 
ponudbo.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenje-

ne s točkami. Pri vsakem merilu je določeno 
najmanjše in največje število točk, ki ga lah-
ko dobi ponudnik pri posameznem merilu. 
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala 
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni 
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo za-
jemalo ocene ponudbe glede programskih 
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil pri-
spele ponudbe glede programskih vsebin in 
na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi 
vseh ponudnikov podal obrazložen predlog 
izbire najboljšega ponudnika. Razvrstitev 
ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote 
vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne 
ponudbe pri vseh merilih.

Agencija bo izbranim ponudnikom dode-
lila pravico razširjanja televizijskega progra-
ma v digitalni radiodifuzni tehniki na obmo-
čju med Ravnami na Koroškem in Celjem.

3.1 Žanrska in tematska ustreznost pro-
gramske ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dode-
liti točke glede na žanrsko in tematsko ustre-

znost programske ponudbe v predvajanem 
programu. Ponudnik lahko za žanrsko in 
tematsko ustreznost programske ponudbe 
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk. 
(0-18 točk)

3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom do-

deliti točke glede na minimalni obseg pro-
gramskih vsebin lastne produkcije v te-
denskem oddajnem času. Ponudnikom, ki 
imajo v svojem programu večji minimalni 
obseg programskih vsebin lastne produkcije 
v tedenskem oddajnem času, se dodeli več 
točk. (0-12 točk)

3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih 
del iz 68. člena Zakona o medijih

Namen tega merila je ponudnikom dode-
liti točke glede na minimalni delež produk-
cije slovenskih avdiovizualnih del v letnem 
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji mi-
nimalni delež produkcije slovenskih avdio-
vizualnih del v letnem oddajnem času, se 
dodeli več točk. (0-4 točke)

3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom do-

deliti točke sorazmerno glede na minimalni 
tedenski obseg programskih vsebin lastne 
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV pro-
daje in videostrani. Ponudniku, ki ima najve-
čji minimalni tedenski obseg programa, se 
dodeli 15 točk. (0-15 točk)

3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoin-
formativnih programih

Ocena je vezana na izjavo o uravno-
teženem poročanju v dnevnoinformativnih 
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo 
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prej-
me 0 točk. (0-4 točke)

3.6 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo 

točke glede na višino njegovih poslovnih 
prihodkov iz naslova lastne televizijske 
dejavnosti v preteklem poslovnem letu. 
(0-15 točk)

3.7 Reference ponudnika na področju 
izvajanja televizijske dejavnosti

Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo 
točke sorazmerno glede na navedene re-
ference. Reference ponudnika na področju 
izvajanja televizijske dejavnosti se ocenju-
je z upoštevanjem števila televizijskih pro-
gramov, ki jih ponudnik že oddaja, trajanja 
delovanja posameznega televizijskega pro-
grama in dostopnosti posameznega televi-
zijskega programa. (0-24 točk)

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 20. 11. 

2012 do 12. ure. Ne glede na način poši-
ljanja morajo ponudbe prispeti na naslov 
agencije: Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije, Ste-
gne 7, 1000 Ljub ljana, do navedenega roka. 
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene 
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali 
umika po izteku roka za predložitev. Ponud-
bo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije 
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj 
pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo 
osebno, na vložišču agencije, v času ura-
dnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. 
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 
Uradna oseba agencije, zadolžena za spre-
jemanje ponudb, bo v primeru osebne do-
stave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku 
in v treh kopijah. Natančna navodila za 

pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni 
dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpira-
nje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: 
Stegne 7, Ljub ljana, v sejni sobi, dne 23. 11. 
2012, ob 13.30.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, 
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti 
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom 
in razpisno dokumentacijo. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletnih straneh 
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni 
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču 
agencije, v času uradnih ur, ki so od pone-
deljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah 
tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin, 
tel. 01/583-63-84, elektronski naslov: mar-
ko.stefelin@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb.

Agencija za pošto 
 in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije

Št. 12-020-000361 Ob-4515/12
Na podlagi 40. člena Zakona o elektron-

skih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 
– UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) 
in 104a. člena Zakona o medijih (Uradni list 
RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 
77/10 – ZSFJCA, 87/11 – ZAvMS in 47/12) 
Agencija za pošto in elektronske komunika-
cije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta 
za radiodifuzijo št. 0012-74/2012/2 z dne 
25. 9. 2012, objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  

za dodelitev treh pravic razširjanja 
televizijskega programa  

v digitalni radiodifuzni tehniki  
na območju med Ajdovščino in Bovcem

1. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa so tri pravice razširjanja 
televizijskega programa v digitalni radiodi-
fuzni tehniki na območju med Ajdovščino 
in Bovcem.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali 
fizična oseba, ki je imetnik veljavnega do-
voljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, 
ki ga je izdala Agencija za pošto in elektron-
ske komunikacije RS na podlagi 105. člena 
veljavnega Zakona o medijih pred uvedbo 
zadevnega javnega razpisa.

2.2 Ponudnik mora imeti poravnane vse 
zapadle obveznosti do agencije.

2.3 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnje-
vati glede programskih vsebin:

– Program je namenjen prebivalcem ob-
močja med Ajdovščino in Bovcem.

– Program se predvaja vsaj 5 dni v te-
dnu.

– Program je namenjen za sprejem brez 
pogojnega dostopa, tj. mora biti prostodo-
stopen.

– 2.4 Ponudnik ne sme biti imetnik pravi-
ce razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki 
za televizijski program, s katerim kandidira, 
na območju Republike Slovenije ali na ge-
ografskem območju Zahod Republike Slo-
venije.

2.5 Ponudnik mora predložiti popolno 
ponudbo.
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3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenje-

ne s točkami. Pri vsakem merilu je določeno 
najmanjše in največje število točk, ki ga lah-
ko dobi ponudnik pri posameznem merilu. 
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala 
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni 
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo za-
jemalo ocene ponudbe glede programskih 
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil pri-
spele ponudbe glede programskih vsebin in 
na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi 
vseh ponudnikov podal obrazložen predlog 
izbire najboljšega ponudnika. Razvrstitev 
ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote 
vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne 
ponudbe pri vseh merilih.

Agencija bo izbranim ponudnikom dode-
lila pravico razširjanja televizijskega progra-
ma v digitalni radiodifuzni tehniki na obmo-
čju med Ajdovščino in Bovcem.

3.1 Žanrska in tematska ustreznost pro-
gramske ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dode-
liti točke glede na žanrsko in tematsko ustre-
znost programske ponudbe v predvajanem 
programu. Ponudnik lahko za žanrsko in 
tematsko ustreznost programske ponudbe 
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk. 
(0-18 točk)

3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom do-

deliti točke glede na minimalni obseg pro-
gramskih vsebin lastne produkcije v te-
denskem oddajnem času. Ponudnikom, ki 
imajo v svojem programu večji minimalni 
obseg programskih vsebin lastne produkcije 
v tedenskem oddajnem času, se dodeli več 
točk. (0-12 točk)

3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih 
del iz 68. člena Zakona o medijih

Namen tega merila je ponudnikom dode-
liti točke glede na minimalni delež produk-
cije slovenskih avdiovizualnih del v letnem 
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji mi-
nimalni delež produkcije slovenskih avdio-
vizualnih del v letnem oddajnem času, se 
dodeli več točk. (0-4 točke)

3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom do-

deliti točke sorazmerno glede na minimalni 
tedenski obseg programskih vsebin lastne 
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV pro-
daje in videostrani. Ponudniku, ki ima najve-
čji minimalni tedenski obseg programa, se 
dodeli 15 točk. (0-15 točk)

3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoin-
formativnih programih

Ocena je vezana na izjavo o uravno-
teženem poročanju v dnevnoinformativnih 
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo 
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prej-
me 0 točk. (0-4 točke)

3.6 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo 

točke glede na višino njegovih poslovnih 
prihodkov iz naslova lastne televizijske 
dejavnosti v preteklem poslovnem letu. 
(0-15 točk)

3.7 Reference ponudnika na področju 
izvajanja televizijske dejavnosti

Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo 
točke sorazmerno glede na navedene re-
ference. Reference ponudnika na področju 
izvajanja televizijske dejavnosti se ocenju-
je z upoštevanjem števila televizijskih pro-

gramov, ki jih ponudnik že oddaja, trajanja 
delovanja posameznega televizijskega pro-
grama in dostopnosti posameznega televi-
zijskega programa. (0-24 točk)

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 20. 11. 

2012 do 12. ure. Ne glede na način poši-
ljanja morajo ponudbe prispeti na naslov 
agencije: Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije, Ste-
gne 7, 1000 Ljub ljana, do navedenega roka. 
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene 
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali 
umika po izteku roka za predložitev. Ponud-
bo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije 
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj 
pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo 
osebno, na vložišču agencije, v času ura-
dnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. 
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 
Uradna oseba agencije, zadolžena za spre-
jemanje ponudb, bo v primeru osebne do-
stave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in 
v treh kopijah. Natančna navodila za pri-
pravo ponudbe se nahajajo v razpisni do-
kumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpira-
nje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: 
Stegne 7, Ljub ljana, v sejni sobi, dne 23. 11. 
2012, ob 10.30.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, 
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti 
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom 
in razpisno dokumentacijo. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletnih straneh 
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni 
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču 
agencije, v času uradnih ur, ki so od pone-
deljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah 
tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin, 
tel. 01/583-63-84, elektronski naslov: mar-
ko.stefelin@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb.

Agencija za pošto  
in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije

Št. 12-020-000361 Ob-4516/12
Na podlagi 40. člena Zakona o elektron-

skih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 
– UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) 
in 104a. člena Zakona o medijih (Uradni list 
RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 
77/10 – ZSFJCA, 87/11 – ZAvMS in 47/12) 
Agencija za pošto in elektronske komunika-
cije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta 
za radiodifuzijo št. 0012-76/2012/2 z dne 
25. 9. 2012, objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  

za dodelitev treh pravic razširjanja 
televizijskega programa  

v digitalni radiodifuzni tehniki  
na območju med Koprom in Sečovljami

1. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa so tri pravice razširjanja 
televizijskega programa v digitalni radiodi-
fuzni tehniki na območju med Koprom in 
Sečovljami.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik

2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali 
fizična oseba, ki je imetnik veljavnega do-
voljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, 
ki ga je izdala Agencija za pošto in elektron-
ske komunikacije RS na podlagi 105. člena 
veljavnega Zakona o medijih pred uvedbo 
zadevnega javnega razpisa.

2.2 Ponudnik mora imeti poravnane vse 
zapadle obveznosti do agencije.

2.3 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnje-
vati glede programskih vsebin:

– Program je namenjen prebivalcem ob-
močja med Koprom in Sečovljami.

– Program se predvaja vsaj 5 dni v te-
dnu.

– Program je namenjen za sprejem brez 
pogojnega dostopa, tj. mora biti prostodo-
stopen.

2.4 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice 
razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki 
za televizijski program, s katerim kandi-
dira, na območju Republike Slovenije ali 
na geografskem območju Zahod Republike 
Slovenije.

2.5 Ponudnik mora predložiti popolno 
ponudbo.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenje-

ne s točkami. Pri vsakem merilu je določeno 
najmanjše in največje število točk, ki ga lah-
ko dobi ponudnik pri posameznem merilu. 
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala 
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni 
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo za-
jemalo ocene ponudbe glede programskih 
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil pri-
spele ponudbe glede programskih vsebin in 
na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi 
vseh ponudnikov podal obrazložen predlog 
izbire najboljšega ponudnika. Razvrstitev 
ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote 
vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne 
ponudbe pri vseh merilih.

Agencija bo izbranim ponudnikom dode-
lila pravico razširjanja televizijskega progra-
ma v digitalni radiodifuzni tehniki na obmo-
čju med Koprom in Sečovljami.

3.1 Žanrska in tematska ustreznost pro-
gramske ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dode-
liti točke glede na žanrsko in tematsko ustre-
znost programske ponudbe v predvajanem 
programu. Ponudnik lahko za žanrsko in 
tematsko ustreznost programske ponudbe 
pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk. 
(0-18 točk)

3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom do-

deliti točke glede na minimalni obseg pro-
gramskih vsebin lastne produkcije v te-
denskem oddajnem času. Ponudnikom, ki 
imajo v svojem programu večji minimalni 
obseg programskih vsebin lastne produkcije 
v tedenskem oddajnem času, se dodeli več 
točk. (0-12 točk)

3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih 
del iz 68. člena Zakona o medijih

Namen tega merila je ponudnikom dode-
liti točke glede na minimalni delež produk-
cije slovenskih avdiovizualnih del v letnem 
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji mi-
nimalni delež produkcije slovenskih avdio-
vizualnih del v letnem oddajnem času, se 
dodeli več točk. (0-4 točke)

3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom do-

deliti točke sorazmerno glede na minimalni 
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tedenski obseg programskih vsebin lastne 
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV pro-
daje in videostrani. Ponudniku, ki ima najve-
čji minimalni tedenski obseg programa, se 
dodeli 15 točk. (0-15 točk)

3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoin-
formativnih programih

Ocena je vezana na izjavo o uravno-
teženem poročanju v dnevnoinformativnih 
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo 
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prej-
me 0 točk. (0-4 točke)

3.6 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo 

točke glede na višino njegovih poslovnih 
prihodkov iz naslova lastne televizijske 
dejavnosti v preteklem poslovnem letu. 
(0-15 točk)

3.7 Reference ponudnika na področju 
izvajanja televizijske dejavnosti

Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo 
točke sorazmerno glede na navedene re-
ference. Reference ponudnika na področju 
izvajanja televizijske dejavnosti se ocenju-
je z upoštevanjem števila televizijskih pro-
gramov, ki jih ponudnik že oddaja, trajanja 
delovanja posameznega televizijskega pro-
grama in dostopnosti posameznega televi-
zijskega programa. (0-24 točk)

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 20. 11. 

2012 do 12. ure. Ne glede na način poši-
ljanja morajo ponudbe prispeti na naslov 
agencije: Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije, Ste-
gne 7, 1000 Ljub ljana, do navedenega roka. 
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene 
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali 
umika po izteku roka za predložitev. Ponud-
bo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije 
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj 
pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo 
osebno, na vložišču agencije, v času ura-
dnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. 
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 
Uradna oseba agencije, zadolžena za spre-
jemanje ponudb, bo v primeru osebne do-
stave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in 
v treh kopijah. Natančna navodila za pri-
pravo ponudbe se nahajajo v razpisni do-
kumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpira-
nje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: 
Stegne 7, Ljub ljana, v sejni sobi, dne 23. 11. 
2012, ob 11.30.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, 
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti 
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom 
in razpisno dokumentacijo. Razpisna doku-
mentacija je objavljena na spletnih straneh 
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni 
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču 
agencije, v času uradnih ur, ki so od pone-
deljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah 
tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin, 
tel. 01/583-63-84, elektronski naslov: mar-
ko.stefelin@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb.

Agencija za pošto  
in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije

Št. 12-020-000361 Ob-4517/12
Na podlagi 40. člena Zakona o elektron-

skih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 
– UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) 
in 104a. člena Zakona o medijih (Uradni list 
RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 
77/10 – ZSFJCA, 87/11 – ZAvMS in 47/12) 
Agencija za pošto in elektronske komunika-
cije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta 
za radiodifuzijo št. 0012-78/2012/2 z dne 
25. 9. 2012, objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa  

za dodelitev treh pravic razširjanja 
televizijskega programa  

v digitalni radiodifuzni tehniki  
na območju Murske Sobote

1. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa so tri pravice razširjanja te-
levizijskega programa v digitalni radiodifuzni 
tehniki na območju Murske Sobote.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik

2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali 
fizična oseba, ki je imetnik veljavnega do-
voljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, 
ki ga je izdala Agencija za pošto in elektron-
ske komunikacije RS na podlagi 105. člena 
veljavnega Zakona o medijih pred uvedbo 
zadevnega javnega razpisa.

2.2 Ponudnik mora imeti poravnane vse 
zapadle obveznosti do agencije.

2.3 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnje-
vati glede programskih vsebin:

– Program je namenjen prebivalcem ob-
močja Občine Murska Sobota.

– Program se predvaja vsaj 5 dni v te-
dnu.

– Program je namenjen za sprejem brez 
pogojnega dostopa, tj. mora biti prostodo-
stopen.

2.4 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice 
razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za 
televizijski program, s katerim kandidira, na 
območju Republike Slovenije ali na geograf-
skem območju VZHOD Republike Slovenije.

2.5 Ponudnik mora predložiti popolno 
ponudbo.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenje-

ne s točkami. Pri vsakem merilu je določeno 
najmanjše in največje število točk, ki ga lah-
ko dobi ponudnik pri posameznem merilu. 
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala 
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni 
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo za-
jemalo ocene ponudbe glede programskih 
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil pri-
spele ponudbe glede programskih vsebin in 
na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi 
vseh ponudnikov podal obrazložen predlog 
izbire najboljšega ponudnika. Razvrstitev 
ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote 
vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne 
ponudbe pri vseh merilih.

Agencija bo izbranim ponudnikom dode-
lila pravico razširjanja televizijskega progra-
ma v digitalni radiodifuzni tehniki na obmo-
čju Murske Sobote.

3.1 Žanrska in tematska ustreznost pro-
gramske ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom do-
deliti točke glede na žanrsko in tematsko 
ustreznost programske ponudbe v predva-
janem programu. Ponudnik lahko za žanr-
sko in tematsko ustreznost programske po-

nudbe pri tem merilu doseže skupaj največ 
18 točk. (0-18 točk)

3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom do-

deliti točke glede na minimalni obseg pro-
gramskih vsebin lastne produkcije v te-
denskem oddajnem času. Ponudnikom, ki 
imajo v svojem programu večji minimalni 
obseg programskih vsebin lastne produkcije 
v tedenskem oddajnem času, se dodeli več 
točk. (0-12 točk)

3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih 
del iz 68. člena Zakona o medijih

Namen tega merila je ponudnikom dode-
liti točke glede na minimalni delež produk-
cije slovenskih avdiovizualnih del v letnem 
oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji mi-
nimalni delež produkcije slovenskih avdio-
vizualnih del v letnem oddajnem času, se 
dodeli več točk. (0-4 točke)

3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom do-

deliti točke sorazmerno glede na minimalni 
tedenski obseg programskih vsebin lastne 
in kupljene produkcije, brez oglasov, TV pro-
daje in videostrani. Ponudniku, ki ima najve-
čji minimalni tedenski obseg programa, se 
dodeli 15 točk. (0-15 točk)

3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoin-
formativnih programih

Ocena je vezana na izjavo o uravno-
teženem poročanju v dnevnoinformativnih 
oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo 
ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 
4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prej-
me 0 točk. (0-4 točke)

3.6 Ekonomsko stanje
Pri tem merilu se ponudniku dodelijo 

točke glede na višino njegovih poslovnih 
prihodkov iz naslova lastne televizijske 
dejavnosti v preteklem poslovnem letu. 
(0-15 točk)

3.7 Reference ponudnika na področju 
izvajanja televizijske dejavnosti

Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo 
točke sorazmerno glede na navedene re-
ference. Reference ponudnika na področju 
izvajanja televizijske dejavnosti se ocenju-
je z upoštevanjem števila televizijskih pro-
gramov, ki jih ponudnik že oddaja, trajanja 
delovanja posameznega televizijskega pro-
grama in dostopnosti posameznega televi-
zijskega programa. (0-24 točk)

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 20. 11. 

2012 do 12. ure. Ne glede na način poši-
ljanja morajo ponudbe prispeti na naslov 
agencije: Agencija za pošto in elektronske 
komunikacije Republike Slovenije, Ste-
gne 7, 1000 Ljub ljana, do navedenega roka. 
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene 
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali 
umika po izteku roka za predložitev. Ponud-
bo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije 
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj 
pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po 
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo 
osebno, na vložišču agencije, v času ura-
dnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. 
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 
Uradna oseba agencije, zadolžena za spre-
jemanje ponudb, bo v primeru osebne do-
stave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in 
v treh kopijah. Natančna navodila za pri-
pravo ponudbe se nahajajo v razpisni do-
kumentaciji.
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5. Javno odpiranje ponudb: javno odpira-
nje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: 
Stegne 7, Ljub ljana, v sejni sobi, dne 23. 11. 
2012, ob 14.30.

6. Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, 

mora dostaviti popolno ponudbo v skladu 
s tem sklepom in razpisno dokumentaci-
jo. Razpisna dokumentacija je objavljena 
na spletnih straneh agencije: http://www.
apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno 
dokumentacijo v pisni in elektronski obliki 
tudi osebno v vložišču agencije, v času ura-
dnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. 
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin, 
tel. 01/583-63-84, elektronski naslov: mar-
ko.stefelin@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 me-
secev od preteka roka za predložitev po-
nudb.

Agencija za pošto  
in elektronske komunikacije  

Republike Slovenije
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Št. 04/2012 Ob-4510/12
V skladu z drugim odstavkom 622.e. čle-

na ZGD-1 s tem obvestilom družba BAWAG 
banka d.d., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana, matična številka: 2040522000, 
objavlja podatke v zvezi z nameravano čez-
mejno združitvijo (pripojitvijo) družb BAWAG 
d.d. in BAWAG P.S.K.:

1. Pravnoorganizacijski obliki obeh 
družb, ki se združujeta, njuni firmi in sedež:

(i) BAWAG banka d.d., delniška družba 
ustanovljena po pravu Republike Slovenije, 
s sedežem na Bleiweisova 30, 1000 Ljub-
ljana

(ii) BAWAG P.S.K. BANK Für Arbeit und 
Wirtschaft und Österreichische Postspar-
kasse Aktiengesellschaft, delniška družba 
ustanovljena po pravu Republike Avstrije, 
s sedežem na Georg-Coch-Platz 2, Dunaj, 
1018 Dunaj, Avstrija

2. Registrska organa obeh družb, kjer 
so shranjene listine oziroma drugega od-
stavka 3. člena Direktive 68/151/EGS in šte-
vilki, pod katerimi sta ti dve družbi vpisani 
v register:

(i) Registrski organ BAWAG banke d.d. 
je Okrožno sodišče v Ljub ljani, zaporedna 
številka vpisa je: 14094600

(ii) Registrski organ BAWAG P.S.K. je 
Handelsgericht Wien (Trgovinsko sodišče 
na Dunaju, Avstrija), zaporedna številka vpi-
sa je: FN 205340 x

3. Upniki in imetniki deležev vsake od 
družb, ki se čezmejno združujeta, lahko uve-
ljavljajo svoje pravice tako, da zahtevajo 
zavarovanje za svoje nezapadle, negotove 
ali pogojne terjatve. Brezplačne informaci-
je o tem oziroma o uveljavljanju pravic se 
lahko pridobijo na naslovu BAWAG ban-
ke d.d. na Bleiweisovi 30 v Ljub ljani ali po 
tel. 01/230-07-00 (Andreja Tomšič). Zava-
rovanje iz prvega stavka lahko upniki zah-
tevajo v enem mesecu po objavi obvestila 
o predložitvi načrta čezmejne združitve regi-
strskemu organu. Načrt čezmejne združitve 
je bil registrskemu organu predložen dne 
15. 10. 2012, objava obvestila o predlo-
žitvi načrta v Ajpesu pa je bila objavljena 
dne 15. 10. 2012. Upniki lahko to pravico 
zahtevati zavarovanje uveljavljajo samo, 
če verjetno izkažejo, da je zaradi čezmej-
ne združitve ogrožena izpolnitev njihovih 
terjatev. Šteje se, da je izpolnitev njihovih 
terjatev ogrožena, če je vsota osnovnega 
kapitala in vezanih rezerv družbe, ki izide iz 
čezmejne združitve, tj. BAWAG P.S.K., niž-
ja od vsote osnovnega kapitala in vezanih 
rezerv prevzete družbe, tj. BAWAG banke 
d.d. Vsota osnovnega kapitala in vezanih 
rezerv prevzemne družbe BAWAG P.S.K. 
ne bo nižja od vsote osnovnega kapitala in 
vezanih rezerv, ki jih je oblikovala prevzeta 
družba BAWAG banka d.d. Pravice zahte-
vati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo 
ob morebitnem stečajnem postopku pravico 
do prednostnega poplačila.

BAWAG banka d.d.

 Ob-4520/12
Skladno z določilom tretjega od-

stavka 75. člena Zakona o gospodarskih 
družbah – 1, samostojni podjetnik Derča 

Davor s.p. – trgovinske storitve in grafične 
obdelave, Dolenja vas 62, 3312 Prebold, 
matična številka 5228933000, obvešča 
upnike, da bo po preteku treh mesecev, 
šteto od dneva te objave 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.

Derča Davor s.p.

Št. 1-10/2012 Ob-4507/12
Likvidacijski upravitelj družbe SKUPINA 

VRT, Zadruga za trženje vrtnin in drugih 
kmetijskih pridelkov ter izdelkov in razvoj po-
deželja, zadruga z omejeno odgovornostjo – 
v likvidaciji, s sedežem Plese 9a, 9000 Mur-
ska Sobota, matična številka 3425223000, 
pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega 
sodišča v Murski Soboti, Srg. 2012/30168, 
vpisan začetek redne likvidacije, v skladu 
z določilom 412. člena ZGD-1, objavlja po-
ziv upnikom, da v roku 30 dni od dneva 
objave tega poziva prijavijo svoje terjatve 
do družbe. Terjatve je potrebno nasloviti na 
likvidacijskega upravitelja Denisa Topolnika, 
na sedež družbe Plese 9a, 9000 Murska So-
bota, v dveh izvodih z vso dokumentacijo, ki 
izkazuje obstoj in višino terjatev.

SKUPINA VRT z.o.o. – v likvidaciji, 
likvidacijski upravitelj Denis Topolnik

Sklici skupščin 

 Ob-4488/12
Preklic

Uprava družbe Semenarna Ljub ljana, 
d.d., s sedežem v Ljub ljani in poslovnim 
naslovom Dolenjska cesta 242, 1000 Ljub-
ljana, preklicuje sklic 22. seje izredne skup-
ščine Semenarne Ljub ljana, d.d. za dne 
22. 10. 2012, s pričetkom ob 12. uri, ki je 
bil objavljen v Razglasnem delu Uradnega 
lista RS, št. 71/2012 dne 21. 9. 2012 in na 
spletnih straneh družbe Semenarna Ljub-
ljana, d.d.

Razlog za preklic je dejstvo, da je upniški 
odbor na svoji 4. redni seji dne 3. 10. 2012 
pod točko četrtič dnevnega reda soglasno 
sprejel sklep, s katerim poziva delničarja 
TRASFIN s.a., ki je zahteval sklic skupščine, 
naj zahtevo nemudoma umakne ter poziva 
nadzorni svet in upravo družbe, da storita 
vse, kar je v korist družbe in kar je v njuni 
moči za preprečitev poslabšanja položaja 
tako bodočih lastnikov, kakor tudi vseh upni-
kov družbe do potrditve prisilne poravnave. 
Upniški odbor je namreč z istim sklepom 
ocenil, da je, upoštevaje trenutni negativni 
kapital družbe in sprejeti sklep upniškega 
odbora o povečanju osnovnega kapitala 
družbe, zasedanje skupščine delničarjev 
v času, ko je gotovo, da bo prišlo do spre-
memb lastniške strukture, bodoča struktura 
pa še ni znana, nesprejemljivo in za uspeh 
finančnega in poslovnega prestrukturiranja 
družbe, lahko celo škodljivo. Upniški odbor 
je tudi soglasnega mnenja, da je v trenutnih 

razmerah v interesu družbe in upnikov za-
gotavljati kontinuiteto sistema upravljanja in 
vodenja družbe in da se ne sprejmejo skle-
pi, ki bi kakorkoli vplivali na položaj oseb, ki 
bodo dokapitalizirale družbo, skladno s skle-
pom o dokapitalizaciji, ki je bil sprejet na 
isti seji upniškega odbora pod točko tretjič 
dnevnega reda.

Semenarna Ljub ljana, d.d.  
uprava družbe – direktor družbe  

Borut Mavsar

 Ob-4486/12
Uprava družbe v skladu z 295. členom 

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
sklicuje

21. skupščino
družbe IBE, d.d., svetovanje, 

projektiranje in inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE, 

d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, 
Hajdrihova 4, Ljub ljana, dne 20. 11. 2012 
ob 16. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje veri-

fikacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje verifi-

kacijsko komisijo v sestavi: Tatjana Primožič 
in Jana Možina. Skupščini bo prisostvovala 
notarka Nataša Erjavec.

2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz 
družbe.

Predlog sklepa glavnega delničarja IBE 
Holding, d.d., partnerska družba, skladno 
z 296. členom ZGD-1, s 384. členom ZGD-1 
ter 68. členom ZPre-1:

1. Družba IBE Holding, d.d., partner-
ska družba, s sedežem v Ljub ljani, na po-
slovnem naslovu Hajdrihova ulica 4, 1000 
Ljub ljana, matična številka 159368400, 
(v nadaljevanju: glavni delničar), je ime-
tnica 15770 delnic izdajateljice družbe IBE, 
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, 
s sedežem v Ljub ljani, na poslovnem naslo-
vu Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljub ljana, ma-
tična številka 5075696000, ki predstavlja-
jo 99,0453 % delež vseh delnic v osnovnem 
kapitalu družbe IBE, d.d., svetovanje, pro-
jektiranje in inženiring z glasovalno pravico.

2. Vse delnice družbe IBE, d.d., sve-
tovanje, projektiranje in inženiring, katerih 
imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na 
glavnega delničarja družbo IBE Holding, 
d.d., partnerska družba, za plačilo primerne 
denarne odpravnine iz 4. točke tega sklepa 
upravičencem iz 5. točke tega sklepa.

3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic 
na glavnega delničarja v register preide-
jo vse delnice manjšinskih delničarjev na 
glavnega delničarja. Skupščina pooblašča 
poslovodstvo glavnega delničarja, da na 
podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na 
glavnega delničarja v register, pri KDD – 
Centralna klirinško depotna družba delni-
ška družba, s sedežem v Ljub ljani, na po-
slovnem naslovu Tivolska cesta 48, 1000 
Ljub ljana poda nalog in sklene pogodbo 
za prenos delnic izdajateljice družbe IBE, 
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring 
z računov manjšinskih delničarjev na račun 
glavnega delničarja.

Objave gospodarskih družb
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4. Glavni delničar je dolžan nemudo-
ma po vpisu sklepa o prenosu delnic v regi-
ster upravičencem plačati denarno odprav-
nino v znesku 431,29 EUR za vsako delnico 
družbe IBE, d.d., svetovanje, projektiranje 
in inženiring. Denarna plačila se od objave 
vpisa izključitve do plačila denarne odprav-
nine upravičencem obrestujejo po obrestni 
meri 5 % letno.

5. Upravičenci do denarne odpravnine 
so imetniki delnic, ki so manjšinski delničarji 
družbe IBE, d.d., svetovanje, projektiranje 
in inženiring. Če so delnice v lasti manjšin-
skega delničarja predmet pravice tretjega ali 
drugega pravnega dejstva, so do denarne 
odpravnine upravičeni:

a) če iz vsebine pravice tretjega oziro-
ma drugega pravnega dejstva izhaja upravi-
čenje do donosov: oseba, v korist katere je 
bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo 
vpisano na presečni dan za izbris te pravice 
oziroma pravnega dejstva iz drugega od-
stavka 81.b člena ZNVP,

b) v drugih primerih: manjšinski delni-
čarji, ki so vpisani v centralnem registru kot 
imetniki delnic na presečni dan za prenose 
iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.

6. Plačila denarne odpravnine upra-
vičencem iz 5. točke tega sklepa bo glav-
ni delničar izvedel preko računa, odprtega 
pri banki Nova kreditna banka Maribor d.d., 
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, ki je 
podala izjavo, da je solidarno odgovorna 
za izpolnitev obveznosti glavnega delničar-
ja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa 
o prenosu delnic v register manjšinskim del-
ničarjem izplačal odpravnino za pridobljene 
delnice v skladu s tem sklepom.

Seje skupščine se lahko udeležijo in na 
njej uresničujejo glasovalno pravico tisti 
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
sejo skupščine (presečni dan), to je dne 
16. 11. 2012.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
glasujejo le tisti delničarji, zastopniki ali po-
oblaščenci delničarjev, ki družbi osebno ali 
s priporočenim pismom, ki prispe na sedež 
družbe najpozneje konec četrtega dne pred 
skupščino, prijavijo svojo udeležbo. Osebne 
prijave bosta zbirali Tatjana Primožič in Jana 
Možina, med 9. in 15. uro, na sedežu družbe 
do vključno 16. 11. 2012.

Prijava pooblaščenca bo veljavna 
s predložitvijo pisnega pooblastila. Poobla-
stilo fizične osebe mora vsebovati priimek 
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in 
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum 
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne 
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO 
pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov 
ter podpis in žig pooblastitelja. Delničarji ozi-
roma njihovi pooblaščenci lahko prevzamejo 
glasovnice za glasovanje na dan skupščine 
od 15.30 dalje na kraju skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za 
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine, 
to je do 26. 10. 2012.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) 
ali predlog za volitve članov nadzornega 
sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (vo-
lilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog 
se objavi in sporoči na način iz 296. člena 
ZGD-1 le v primeru, če bo delničar v sedmih 
dneh po objavi sklica skupščine, to je do 
26. 10. 2012, družbi poslal predlog za objavo 
v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

Gradivo za zasedanje skupščine je brez-
plačno na vpogled v glavnem tajništvu na 
sedežu družbe, vsak delovni dan med 9. in 
13. uro od sklica skupščine dalje. Gradivo 
vsebuje:

– predlog sklepa o prenosu delnic z ob-
razložitvijo,

– letna poročila družbe IBE d.d. za leta 
2009, 2010 in 2011,

– računovodsko poročilo o poslovanju 
IBE d.d. na dan 30. 6. 2012 s poročilom 
pooblaščenega revizorja,

– pisno poročilo glavnega delničarja iz 
drugega odstavka 386. člena ZGD-1,

– poročilo revizorja iz drugega od-
stavka 386. člena ZGD-1.

Delničarji na skupščini uresničujejo svo-
jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

IBE d.d.  
mag. Uroš Mikoš  

uprava

 Ob-4487/12
Uprava družbe Farme Ihan d.d., Brezni-

kova 89, Ihan, 1230 Domžale na podlagi 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 
na podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje

18. sejo skupščine
družbe Farme Ihan d.d.,

ki bo v petek 23. 11. 2012 ob 9. uri na 
sedežu družbe, Breznikova 89, Ihan, 1230 
Domžale, v sejni sobi poslovne stavbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Izvoli se predsednik skupščine ter 

dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvu-
je vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim 
letnim poročilom za leto 2011, vključno s se-
znanitvijo s prejemki članov uprave in nad-
zornega sveta, poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi letnega poročila za leto 2011, 
mnenjem revizorja ter odločanje o pokriva-
nju bilančne izgube za leto 2011 in podelitvi 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za 
leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

2.1.) Skupščina se seznani z revidira-
nim letnim poročilom družbe za leto 2011, 
vključno s prejemki članov uprave in nad-
zornega sveta, poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi letnega poročila za leto 2011 in 
pozitivnim mnenjem revizorske družbe PKF 
Revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljub ljane za 
poslovno leto 2011.

2.2.) Bilančna izguba po stanju na dan 
31. 12. 2011 znaša 11.850.978,23 EUR in 
ostane v celoti nepokrita.

2.3.) Skupščina potrjuje in odobrava delo 
uprave in nadzornega sveta v poslovnem 
letu 2011 ter jima vsakemu posebej pode-
ljuje razrešnico.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina za revizorja družbe za poslov-

no leto 2012 imenuje revizijsko družbo PKF 
Revizija in svetovanje d.o.o., iz Ljub ljane.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave:
Zaradi poteka mandata dosedanjemu čla-

nu v nadzornem svetu Stojanu Hergouthu, se 
za novega člana nadzornega sveta družbe 
Farme Ihan d.d. ponovno predlaga Stojan 
Hergouth za mandatno dobo štirih let. Man-
dat začne teči s sprejetjem tega sklepa.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško 
depotni družbi Ljub ljana d.d., konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (presečni 
dan), to je dne 12. 11. 2012, ter svojo ude-
ležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prija-
vo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in 
eventualno pooblastilo za zastopanje mora 
biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po 
pošti na sedež družbe najpozneje do konca 
dne 12. 11. 2012. Pooblastilo ostane shra-
njeno v poslovni dokumentaciji družbe ves 
čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev 
dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni 
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko 
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen 
tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča 
skupščina ali če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, ob-
razložitev točke dnevnega reda.

Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar 
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal 
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničuje-

jo svojo pravico do obveščenosti in uprava 
jim je dolžna podati zanesljive podatke in 
odgovore na vprašanja v zvezi z zadeva-
mi družbe, če so takšni odgovori in podat-
ki potrebni za presojo točk dnevnega reda 
skupščine. Pravica do obveščenosti velja 
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe 
s povezanimi družbami.

Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

in obrazložitvami predlogov sklepov po po-
sameznih točkah predlaganega dnevnega 
reda skupščine ter poročila in dokumenti, 
ki jih je po zakonu potrebno predložiti skup-
ščini, je delničarjem za brezplačen vpogled 
na voljo na sedežu družbe Breznikova 89, 
Ihan, 1230 Domžale, vsak delavnik od 10. 
do 12. ure, od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeleženci se pred sejo skupščine prija-
vijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom 
zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni 
udeleženci dolžni podpisati seznam navzo-
čih udeležencev in prevzeti glasovalne listi-
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če, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na 
skupščini.

Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po po-

oblaščencu oziroma zastopniku, in sicer 
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred 
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za 
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za 
fizične osebe mora vsebovati ime in prii-
mek, naslov, navodila za glasovanje, kraj 
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke 
o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime 
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter 
podpis in žig pooblastitelja.

Če skupščina ob določeni uri ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega 
dne, čez pol ure na istem kraju. Na po-
novnem zasedanju bo skupščina veljavno 
sklepala ne glede na višino zastopanega 
kapitala.

Farme Ihan d.d.
direktor

mag. Marko Višnar DVM MBA

Št. 12000378 Ob-4495/12
Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na 

podlagi Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1) in na podlagi 7. člena Statuta druž-
be sklicuje

18. redno sejo skupščine
Meso Kamnik d.d.,

ki bo v petek dne 23. 11. 2012 ob 11. uri, 
na naslovu Breznikova 89, Ihan, 1230 Dom-
žale, v sejni sobi poslovne stavbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Izvoli se predsednik skupščine, ter 

dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvu-
je vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim 
letnim poročilom družbe za leto 2011, vključ-
no s seznanitvijo s prejemki članov uprave 
in nadzornega sveta, poročilom nadzorne-
ga sveta o preveritvi letnega poročila za 
leto 2011, mnenjem revizorja ter odločanje 
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za 
leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

a) Skupščina se seznani z revidiranim le-
tnim poročilom za leto 2011, vključno s pre-
jemki članov uprave in nadzornega sveta, 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi 
letnega poročilu za leto 2011 in pozitivnim 
mnenjem revizorske družbe PKF Revizija in 
svetovanje d.o.o. iz Ljub ljane za poslovno 
leto 2011.

b) Skupščina se seznani, da zna-
ša bilančna izguba na dan 31. 12. 2011 
510.380,32 EUR in ostaja v celoti nepokrita.

c) Skupščina potrjuje in odobrava delo 
uprave in nadzornega sveta v poslovnem 
letu 2011 ter jima vsakemu posebej pode-
ljuje razrešnico.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina za revizorja družbe za poslovno leto 
2012 imenuje revizijsko družbo PKF Revizi-
ja in svetovanje d.o.o., iz Ljub ljane.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave:
Zaradi poteka mandata dosedanjemu 

članu v nadzornem svetu Stojanu Hergout-

hu, se za novega člana nadzornega sveta 
družbe Meso Kamnik d.d. ponovno predla-
ga Stojana Hergoutha za mandatno dobo 
štirih let. Mandat začne teči s sprejetjem 
tega sklepa.

Zaradi odhoda dosedanjega člana iz 
nadzornega sveta Dareta Uršiča, se ime-
nuje novega člana v nadzorni svet druž-
be Meso Kamnik d.d. Za mandat štirih let, 
se predlaga Boštjana Hribarja. Mandat zač-
ne teči s sprejetjem tega sklepa.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško 
depotni družbi Ljub ljana d.d., konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (presečni 
dan), to je dne 12. 11. 2012, ter svojo ude-
ležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prija-
vo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in 
eventualno pooblastilo za zastopanje mora 
biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po 
pošti na sedež družbe najpozneje do konca 
dne 12. 11. 2012. Pooblastilo ostane shra-
njeno v poslovni dokumentaciji družbe ves 
čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev 
dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni 
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko 
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen 
tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča 
skupščina ali če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, ob-
razložitev točke dnevnega reda.

Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar 
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal 
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničuje-

jo svojo pravico do obveščenosti in uprava 
jim je dolžna podati zanesljive podatke in 
odgovore na vprašanja v zvezi z zadeva-
mi družbe, če so takšni odgovori in podat-
ki potrebni za presojo točk dnevnega reda 
skupščine. Pravica do obveščenosti velja 
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe 
s povezanimi družbami.

Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

in obrazložitvami predlogov sklepov po po-
sameznih točkah predlaganega dnevnega 
reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki 
jih je po zakonu potrebno predložiti skupšči-
ni, je delničarjem za brezplačen vpogled na 
voljo na sedežu družbe Korenova 9, Pod-
gorje, 1241 Kamnik, vsak delavnik od 10. 
do 12. ure, od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeleženci se pred sejo skupščine prija-
vijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom 
zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni 
udeleženci dolžni podpisati seznam navzo-
čih udeležencev.

Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po po-

oblaščencu oziroma zastopniku, in sicer 

na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred 
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za 
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za 
fizične osebe mora vsebovati ime in prii-
mek, naslov, navodila za glasovanje, kraj 
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke 
o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime 
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter 
podpis in žig pooblastitelja.

Če skupščina ob določeni uri ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega 
dne, čez pol ure na istem kraju. Na po-
novnem zasedanju bo skupščina veljavno 
sklepala ne glede na višino zastopanega 
kapitala.

Meso Kamnik d.d.  
direktor  

mag. Marko Višnar DVM MBA

 Ob-4509/12
Na podlagi 37. točke Statuta delniške 

družbe HIT Alpinea d.d. in 295. člena Zako-
na o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava 
družbe HIT Alpinea d.d. sklicuje

20. skupščino
delniške družbe HIT Alpinea d.d.,

ki bo dne 20. 11. 2012 ob 14. uri 
v sejni sobi Vitranc Hotela Larix, Borovška 
cesta 99, 4280 Kranjska Gora.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, prisotnosti notarja ter izvolitev orga-
nov skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Gre-

gor Kozamernik.
Izvoli se preštevalko glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z odstopom člana nadzor-

nega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini spre-

jem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 2:
Skupščina se seznani z odstopom člana 

nadzornega sveta, Valterja Nemca, stanu-
joč Opatje Selo 96, 5291 Miren, z dnem 
9. 8. 2012.

3. Izvolitev novega člana nadzornega 
sveta družbe.

Nadzorni svet predlaga skupščini spre-
jem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 3:
Za novega člana, se za mandatno ob-

dobje naslednjih štirih let v nadzorni svet 
imenuje Tomaž Repinc, stanujoč Na tra-
ti 15, 4248 Lesce. Mandat imenovanega 
člana nadzornega sveta traja štiri leta, šteto 
od dneva imenovanja na skupščini družbe.

Obrazložitev
Delničarji delniške družbe so skladno 

z njihovo korporacijsko – člansko pravico 
upravičeni, da na skupščini odpokličejo in 
volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo 
delničarje.

Namestnik predsednika nadzornega 
sveta mag. Valter Nemec je podal odstopno 
izjavo, s katero odstopa s funkcije člana 
nadzornega sveta družbe Hit Alpinea d.d. 
z dnem 9. 8. 2012. Glede na to nadzorni 
svet predlaga skupščini, da za člana nad-
zornega sveta izvoli Tomaža Repinca za 
mandat štirih let, ki začne teči naslednji dan 
po izvolitvi na skupščini Hit Alpinee d.d.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, ki 



Stran 2346 / Št. 79 / 19. 10. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega 
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prija-
va in pooblastilo prispeta na sedež družbe 
najkasneje konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine. Pooblastila za zastopanje 
se ob prijavi dajo v hrambo družbi.

Zahteve za dopolnitev dnevnega reda 
skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o kate-
rem skupščina odloča ali če skupščina pri 
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme 
sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zado-
šča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 
7 dni po objavi tega sklica.

Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog 
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skup-
ščini ugovarjal predlogu organa vodenja 
ali nadzora in da bo druge delničarje pri-
pravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresniču-

je svojo pravico do obveščenosti v skladu 
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po 
katerem mora poslovodstvo na skupščini 
dati delničarjem zanesljive podatke o zade-
vah družbe, če so potrebni za presojo točk 
dnevnega reda.

Gradivo
Celotno gradivo za sejo skupščine, 

vključno s pisno predstavitvijo kandidata za 
novega člana nadzornega sveta, odstopno 
izjavo člana nadzornega sveta s predlogi 
sklepov in obrazložitvami za vse točke dnev-
nega reda, je na vpogled v tajništvu družbe 
vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 
12. ure.

HIT Alpinea d.d.
mag. Miran Čurin, direktor

 Ob-4523/12
Na podlagi 7.7. člena Statuta družbe Alu-

komen d.d., Komen 129a, Komen in Zako-
na o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) 
(Uradni list RS, št. 65/09 in sprem.) uprava 
družbe Alukomen d.d. sklicuje

21. skupščino
družbe Alukomen d.d.,

ki bo dne 20. 11. 2012, ob 9. uri, v sejni 
sobi družbe Alukomen d.d.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega 

sveta:
Izvoli se delovna telesa skupščine, in 

sicer:
Predsednica skupščine: Danica Štrukelj 

Stanonik.
Preštevalki glasov: Neva Fakin, Anita 

Petelin.
Ugotovi se prisotnost notarja Gregorja 

Mesarja.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta 

Alukomen d.d.

Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je članoma nadzornega 

sveta Branku Terčonu in Božu Benedejčiču 
z dnem zasedanja skupščine prenehal man-
dat kot članom nadzornega sveta;

b) za člane nadzornega sveta Alukomen 
d.d. se za 4-letno mandatno obdobje ime-
nuje:

1. Nadja Hvala, rojena 7. 2. 1948, Ko-
men 47, 6223 Komen,

2. Janko Krajnčič, rojen 12. 11. 1943, 
Branik 179, 5295 Branik.

Presečni dan za uresničevanje glaso-
valne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
in na njej uresničujejo glasovalno pravico 
le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic 
vpisani v centralnem registru nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (v nadalje-
vanju: presečni dan), to je dne 16. 11. 2012.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo v družbi, najpozneje četrtega 
dne pred skupščino do 15. ure, to je najpo-
zneje v petek, dne 16. 11. 2012.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-
janja pooblastilnega razmerja shranjeno na 
sedežu družbe. Udeleženci se na skupščini 
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti 
zastopniki pa poleg tega z izpiskom iz so-
dnega registra.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo 
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mo-
rajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, 
o katerem naj skupščina odloča ali, če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepe, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za 
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine, 
in sicer do 26. 10. 2012.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic 
skupščine objavila tiste predloge delničar-
jev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo 
razumno utemeljeni in za katere bo delničar 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve 
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo

Na sedežu družbe Alukomen d.d., Ko-
men 129a, Komen, v kadrovski službi, je od 
dneva sklica skupščine pa vse do vključno 
dneva zasedanja skupščine, vsak delovni 
dan, v času od 9. do 11. ure, dostopno in 
brezplačno na vpogled gradivo s predlo-
gi sklepov za vsako točko dnevnega reda 
skupščine.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Skupščina bo odločala o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Vsaka delnica prinaša v skupščini en 
glas.

Skupščina odloča z večino oddanih gla-
sov, če zakon ali statut ne določata drugače.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku. O vseh točkah dnev-
nega reda je glasovanje javno z dvigom rok.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo 

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 
uro za prvim sklicem z enakim dnevnim re-
dom. V tem primeru bo skupščina veljavno 
odločala ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

Alukomen d.d.  
direktor  

Ivo Bevk, MBA

Št. 13/12 Ob-4547/12
Na podlagi 7. člena Statuta delniške 

družbe Metalka Zastopstva Holding d.d., 
Ljub ljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava 
družbe

21. sejo skupščine
družbe Metalka Zastopstva Holding d.d.,

ki bo 20. 11. 2012 ob 9. uri, na sedežu 
družbe v Ljub ljani, Dalmatinova 2/III.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, pre-

števalke glasov ter seznanitev s prisotnostjo 
notarke.

Predlog sklepa uprave: izvoli se pred-
sednik skupščine Igor Ivačič in preštevalka 
glasov Majda Turšič. Seji prisostvuje vablje-
na notarka Nada Kumar.

3. Sprememba Statuta – dopolnitev dveh 
dejavnosti družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Spremeni se statut v členu 2.0. Dejav-
nost družbe in sicer tako, da se v točki »2.1. 
Dejavnost družbe je:« dodata naslednji de-
javnosti:

35.119 DRUGA PROIZVODNJA ELEK-
TRIČNE ENERGIJE

35.140 TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO 
ENERGIJO.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je po-
trebno predložiti družbi in ostane shranjeno 
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na 
sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine, to je dne 16. 11. 2012.

Delničarji so dolžni kot pogoj za ude-
ležbo in glasovanje na skupščin na sedežu 
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini 
najpozneje do konca četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vlo-
žitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
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Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine, družbi 
poslal predlog za objavo v skladu s 300 
členom ZGD-1.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena tega zakona.

Gradivo za skupščino je odstopno in 
brezplačno na vpogled na poslovnem na-
slovu družbe vsak delavnik od dneva sklica 
skupščine pa vse do vključno dneva zase-
danja skupščine v času od 8. do 12. ure, 
vključno s predlogi sklepov z navedbo, kate-
ri organ je dal posamezen predlog z obrazlo-
žitvami točk dnevnega reda ter drugimi listi-
nami in predlogi iz drugega odstavka 297.a 
člena ZGD-1.

Metalka Zastopstva Holding d.d. 
direktor družbe  

Oblak Jože, univ. dipl. ekon.

 Ob-4548/12
Na podlagi določil 295. člena ZGD-1 skli-

cujem

izredno skupščino
družbe Akrapovič d.d.,  

Malo Hudo 8A, 1295 Ivančna Gorica,
ki bo v četrtek, 22. 11. 2012, v pisar-

ni predsednika upravnega odbora družbe 
Akrapovič d.d., Malo Hudo 8A, 1295 Ivanč-
na Gorica, s pričetkom ob 14.30.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: Ugotovi se navzočnost 

na skupščini. Po predlogu upravnega odbo-
ra se imenujejo naslednji organi skupščine:

– za predsedujočega se imenuje Nina 
Drnovšek,

– za preštevalca glasov se imenujeta 
Tjaša Drgan ter Matej Akrapovič,

– skupščino se obvesti, da seji prisostvu-
je vabljeni notar Andrej Rozman iz Idrije.

2. Odpoklic in imenovanje novih članov 
upravnega odbora družbe.

Predlog sklepa:
Odpokličejo se dosedanji člani upravne-

ga odbora družbe Akrapovič d.d.: Igor Akra-
povič, Slavojka Akrapovič in Miloš Dežnak. 
Imenujejo se novi člani upravnega odbora, 
in sicer Igor Akrapovič, Slavojka Akrapovič 
in Uroš Rosa.

Člani upravnega odbora se imenujejo za 
obdobje petih let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Upravni odbor med svojimi člani dolo-
či predsednika upravnega odbora in name-
stnika predsednika upravnega odbora ter 
imenuje izvršnega direktorja družbe.

V skladu z določbami ZGD-1 je predla-
gatelj sklepov upravni odbor.

Sklic skupščine
Skladno s četrtim odstavkom 296. člena 

ZGD-1 se sklic skupščine objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani 
družbe »www.akrapovic.si«.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v del-
niško knjigo konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine (v nadaljevanju: presečni 

dan), ali njihovi zakoniti zastopniki ali poo-
blaščenci.

Vsak delničar, ki je upravičen do ude-
ležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti 
poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, 
da se v njegovem imenu udeleži skupščine 
in uresničuje njegovo glasovalno pravico. 
Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Po-
oblastilo je treba predložiti družbi in osta-
ne shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na 
skupščini enake pravice, da lahko govori in 
postavlja vprašanja kot delničar, katerega 
zastopa. Obrazec pisnega pooblastila je na 
voljo v tajništvu družbe.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine.

Upravni odbor bo v skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 na način iz 
296. člena ZGD-1 objavil dodatne točke 
dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na 
skupščini, glede katerih bodo delničarji zah-
teve poslali družbi najkasneje sedem dni po 
objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 ali vo-
lilne predloge iz prvega odstavka 301. čle-
na ZGD-1. Predlog delničarja oziroma vo-
lilni predlog se objavi in sporoči na način iz 
296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih 
dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi 
razumno utemeljen predlog in pri tem spo-
ročil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu 
upravnega odbora, in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog. Ne glede na navedeno, volilne-
ga predloga ni treba utemeljiti.

Zagotovitev informacij
Poslovodstvo od objave sklica skupščine 

do vključno dneva zasedanja skupščine na 
sedežu družbe omogoča delničarjem brez-
plačen vpogled v:

– predloge sklepov skupščine z naved-
bo, kateri organ družbe je dal posame-
zen predlog;

– obrazložitev vsake točke dnevnega 
reda, o katerih bo odločala skupščina;

– druga poročila in dokumente, ki jih je 
treba po zakonu predložiti skupščini.

Točke dnevnega reda, vključno z obra-
zložitvami ali predlogi v zvezi z morebitnimi 
dopolnitvami dnevnega reda in predlogi ter 
volilnimi predlogi delničarjev in njihove ute-
meljitve ter druge informacije v zvezi z njimi, 
bodo dani na vpogled nemudoma po njiho-
vem prejemu.

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda 
s popolnimi besedili listin in predlogov bo 
na vpogled dostopno v tajništvu na sedežu 
družbe, Malo Hudo 8A, Ivančna Gorica, vsak 
delovni dan od dneva objave skupščine med 
9. in 12. uro. Z gradivi bo objavljeno tudi pre-
čiščeno besedilo Statuta družbe, če bo spre-
jet v skladu s predlaganimi spremembami.

Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje 

svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD-1.

Akrapovič d.d.
Igor Akrapovič,  

predsednik Upravnega odbora

 Ob-4551/12
Uprava družbe Korona inženiring d.d., 

Ljub ljana, Cesta v Mestni log 88A, na podla-
gi tretjega odstavka 8. člena Statuta družbe, 
sklicuje

31. redno zasedanje
skupščine delničarjev,

ki bo 19. 11. 2012 ob 12.30, v poslovnih 
prostorih družbe Korona d.d., Cesta v Me-
stni log 88A, I. nadstropje, v Ljub ljani, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Bo-

štjan Strmčnik in za preštevalko glasov Vero 
Dodig. Skupščini prisostvuje notarka Erika 
Braniselj iz Ljub ljane, ki bo sestavila zapi-
snik o poteku te skupščine.

2. Seznanitev z letnim poročilom o poslo-
vanju družbe v poslovnem letu 2011.

Predlog sklepa: skupščina družbe se se-
znani z pisnim poročilom o poslovanju druž-
be v letu 2011 ter z revizijskim poročilom za 
poslovno leto 2011.

3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa 1: Čisti bilančni dobiček 

iz poslovnega leta 2011 v skupnem znesku 
586.995,51 EUR ostane nerazporejen.

Predlog sklepa 2: Nerazporejen bi-
lančni dobiček iz leta 2006 v znesku 
60.600,73 EUR se izplača delničarjem 
v obliki dividend.

4. Odločanje o razrešnici upravi.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje delo 

upravnega odbora družbe Korona d.d. v po-
slovnem letu 2011 ter mu podeli razrešnico 
na podlagi 294. člena ZGD-1 za delo v po-
slovnem letu 2011.

5. Razno
Gradivo za zasedanje skupščine lahko 

dobijo delničarji na vpogled v tajništvu druž-
be, vsak delovni dan od 12. do 14. ure, 
po predhodni najavi.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
oziroma njihovi pooblaščenci. Delničarje po-
zivamo, da se ob prihodu na zasedanje skup-
ščine prijavijo v tajništvu pol ure pred začet-
kom zasedanja in s tem potrdijo prisotnost.

Delničarji lahko morebitne utemeljene 
nasprotne predloge sklepov k posameznim 
točkam dnevnega reda oziroma predloge za 
spremembo dnevnega reda sporočijo upravi 
družbe pisno v roku 8 dni po objavi sklica.

V skladu z 9. členom Statuta družbe 
skupščina veljavno odloča, če so na zase-
danju prisotni delničarji z glasovalno pravi-
co, ki predstavlja več kot polovico celotnega 
osnovnega kapitala družbe.

V primeru, da skupščina ne bi bila sklep-
čna, bo ponovno zasedanje isti dan, ob 
15. uri na istem kraju. Takrat bo skupščina 
veljavno odločala ne glede na število priso-
tnih delničarjev.

Korona d.d.
dr. Boštjan Strmčnik,

predsednik upravnega odbora
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SV 700/12 Ob-4501/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek 
iz Kočevja, opr. št. SV 700/12, DK 700/12 
z dne 11. 10. 2012, je bilo zastavljeno sta-
novanje št. 2, v skupni izmeri 80,85 m2, 
v pritličju večstanovanjske v stavbe, na 
naslovu Reška cesta 7, 1330 Kočevje, 
stoječi na zemljiški parceli št. 1722, vpi-
sani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča 
v Kočevju, k.o. Kočevje – Kočevje, ID znak: 
1577-1722/0-0, last Narić Snježane, stan. 
1330 Kočevje, Reška cesta 7, v korist upni-
ce Nove Ljub ljanske banke d.d., Ljub ljana, 
Trg republike 2, 1000 Ljub ljana, matična 
številka 5860571, za zavarovanje denarne 
terjatve v višini 21.000,00 EUR, z obrestmi 
po obrestni meri 9 % letno, nespremenljiva, 
in z zapadlostjo 1. 10. 2013.

SV 1326/2012 Ob-4502/12
Na podlagi neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič 
iz Maribora, opr. št. SV 1326/2012 z dne 
10. 10. 2012, je stanovanje št. 18/V., v sku-
pni izmeri 70,11 m2, v stavbi št. 22, k.o. 
678 Sp. Radvanje, Cesta proletarskih bri-
gad 79, Maribor, last Vindiš Damirja, za-
stavljeno v korist upnice Banke Sparkasse 
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 71.000,00 EUR s pp.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 64160/2010 Os-4413/12
V izvršilni zadevi upnika Furman Hermina 

in ostali, Prešernova 10, Maribor, ki ga zasto-
pa Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 
Maribor, zoper dolžnika Marguč Steck Vere, 
Marguč Erika, Prešernova ulica 10, Maribor, 
zaradi izvršbe na nepremičnino, obveščam, 
da sem dne 15. 6. 2012 s pričetkom ob 
10. uri, na naslovu Prešernova ulica 10, Ma-
ribor, ob prisotnosti Marguč Erika – dolžnika, 
opravil rubež nepremičnine.

Zarubljena nepremičnina je dvosobno 
stanovanje št. 22, v skupni izmeri 63,04 m2, 
v osmem nadstropju večstanovanjske stav-
be, na naslovu Prešernova ulica 10, Ma-
ribor.

Zarubljena nepremičnina ni vpisana v ze-
mljiško knjigo in obsega: predsoba 5,6 m2, 
spalnica 13 m2, dnevna soba 18,5 m2, kopal-
nica + WC 4 m2, kuhinja + jedilnica 9,1 m2, 
balkon 14,6 m2 in klet 3,3 m2.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 21. 6. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

I 451/2008 Os-3292/12
Okrajno sodišče v Celju, je po okrajni 

sodnici Brigiti Trnovšek Pinter, v izvršilni za-
devi upnika Javnega jamstvenega in pre-
živninskega sklada RS, Kotnikova 28, 1000 
Ljub ljana, zoper dolžnika Matjaža Menart, 
Vojkova ulica 7, 3000 Celje, zaradi izter-
jave 5.466,07 EUR s pp, dne 13. 1. 2010 
sklenilo:

za začasnega zastopnika dolžniku Ma-
tjažu Menartu, Vojkova ulica 7, 3000 Celje, 
se postavi odvetnik Aleš Novak, Ulica XIV. 
divizije 8, Celje.

Začasni zastopnik ima v postopku, za ka-
terega je postavljen, vse pravice in dolžno-
sti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler 
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler pristojen 
Center za socialno delo ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 13. 1. 2010

I 298/2009 Os-4239/12
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni so-

dnici Dušanki Rojc v izvršilni zadevi upnika 
Gorana Sraka, Lipovci 180c, Beltinci, zoper 
dolžnika: 1. Marta Kolar s.p., Juma tran-
sport, Cesta na grad 35, Celje; 2. Janez 
Kolar, Cesta na grad 35, Celje, zaradi izter-
jave 14.311,40 EUR s pp, o predlogu upnika 
za postavitev začasnega zastopnika 29. 8. 
2012 sklenilo:

dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku postavi začasnega 
zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi 
odvetnik Aleš Novak, Ulica XIV. Divizije 8, 
Celje.

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 Celju  
dne 29. 8. 2012

P 144/2012 Os-4235/12
Okrajno sodišče v Domžalah je po okraj-

ni sodnici Mojci Kanc, v pravdni zadevi to-
žeče stranke: Metalka stanovanjske storitve 
d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Civilna odvetniška družba Peter Pa-
vlič, Slavko Pukšič v Ljub ljani, zoper toženo 
stranko: 1. Vasiljka Vukašinović, 2. Pavić 
Vukašinović in 3. Mila Vukašinović, vsi Ro-
gami b.b., Podgorica, Republika Črna Gora, 
zaradi plačila 92,59 EUR s pp, dne 12. 9. 
2012, sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, se toženim strankam 1. Vasiljka Vu-
kašinović, 2. Pavić Vukašinović in 3. Mila 
Vukašinović, s stalnim prebivališčem v tujini 
Rogami b.b., 20000 Podgorica, Republika 
Črna Gora, postavi začasna zastopnica od-
vetnica Jožica Mlinarič, Slamnikarska 14, 
Domžale, ki bo v tem postopku zastopala 
tožene stranke, vse dokler tožene stranke 
ali njihovi pooblaščenec ne nastopijo pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
toženim strankam postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 12. 9. 2012

VL 41974/2012 Os-4389/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvr-
šilni zadevi upnika Parnad trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Cesta v Gorice 33, Ljub ljana, 
proti dolžniku Mihaelu Vidergar, Miklošiče-
va ulica 2C, Domžale, ki ga zastopa zak. 
zast. odv. Veronika Ermenc, Ljub ljanska 
cesta 106, Domžale, zaradi izterjave 
1.847,13 EUR, sklenilo:

dolžniku Mihaelu Vidergar, Miklošičeva 
ulica 2C, Domžale, 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 odv. 
Veronika Ermenc, Ljub ljanska cesta 106, 
Domžale.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 24. 8. 2012

Objave sodišč

Oklici dedičem

D 325/2012 Os-3901/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uve-

den zapuščinski postopek po pokojnemu 
Damjanu Jancu, sinu Amalije Janc, rojene-
mu 5. 2. 1972, državljanu Republike Slo-
venije, samskemu, umrlemu 4. 9. 2005, 
nazadnje stanujočemu Hrenova 35, Nova 
Cerkev.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je 
nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustnik 
je bil samski in ni imel potomcev. Sodišče 
ne razpolaga s podatki o zapustnikovemu 
očetu. Zapustnikova mati Amalija Janc je 
umrla pred zapustnikom in sodišču ni zna-
no, ali je imela še druge potomce. Glede na 
navedeno pridejo za dedovanje v poštev 
zakoniti dediči II. (starši, bratje in sestre, 
polbratje in polsestre oziroma nečaki) ali III. 
(stari starši, tete in strici oziroma bratranci 
in sestrične) dednega reda, katerih podatki 
sodišču niso znani.

Sodišče 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 obja-
ve tega oklica na oglasni deski sodišča in 
v Uradnem listu RS. Če se dediči v dolo-
čenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče 
opravilo in zaključilo zapuščinski postopek 
tako, da bo štelo, da je zapuščina brez de-
diča in bo zapustničino premoženje v skladu 
z 9. členom Zakona o dedovanju postala 
lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 11. 7. 2012

D 365/2012 Os-4075/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uve-

den zapuščinski postopek po pokojni Albi-
ni Kačičnik, rojeni Arzenšek, hčeri Jožefa, 
rojeni 20. 10. 1953, državljanki Republike 
Slovenije, vdovi, umrli 18. 4. 2012, naza-
dnje stanujoči Cesta Kozjanskega odreda 4, 
Štore.

Ker zapustnica oporoke ni napravila, je 
nastopilo dedovanje na podlagi zakona. Za-
pustnica je bila vdova in je imela sina Aleša 
Kačičnika, ki se je dedovanju odpovedal. 
Kot dedič bi zato prišel v poštev zapustničin 
polbrat Ladislav Završek, ki se je prav tako 
odpovedal dedovanju. Sodišču ni znano, 
da bi zapustnica imela še druge zakonite 
dediče.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) poziva 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine na podlagi zakona, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica 
na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Če se dediči v dolo-
čenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče 
opravilo in zaključilo zapuščinski postopek 
tako, da bo štelo, da je zapuščina brez de-
diča in bo zapustničino premoženje v skla-
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du z 9. členom ZD postala lastnina Repu-
blike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 23. 8. 2012

D 180/2012 Os-4074/12
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici 

Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne 
14. 5. 2012 umrli Marjeti Zrinušić, roj. Me-
telko, roj. 16. 10. 1942, nazadnje stanujoči 
Orehovec 70, p. Kostanjevica na Krki, izven 
naroka dne 3. 9. 2012, podaje oklic:

Zakonita dediča po pokojni Marjeti Zri-
nušić, umrli 14. 5. 2012, roj. 16. 10. 1942, 
nazadnje stanujoči Orehovec 70, p. Kosta-
njevica na Krki – zapustničin mož Ivan Zri-
nušić, roj. 3. 7. 1931, neznanega naslova in 
zapustničina hči Marjetka Orlač, roj. 21. 1. 
1971, neznanega bivališča v Nemčiji, se 
pozivata, da v roku 1 leta od objave okli-
ca na oglasni deski tukajšnjega sodišča in 
v Uradnem listu RS, priglasita svoje pravice 
do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 3. 9. 2012

D 254/2011 Os-3847/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapu-

ščinski postopek po pok. Makuc Jožefu pok. 
Franja (Franca), roj. 6. 3. 1897, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Creska 25, Zagreb, 
Hrvaška, ki je umrl 2. 12. 1958.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso 
znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine v tem zapuščinskem 
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodi-
šču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo in v skladu z določbami Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 18. 7. 2012

Oklici pogrešanih

N 93/2011 Os-4353/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni 

sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zade-
vi predlagateljice postopka Pavle Kocjan-
čič, Rožar 11, Črni Kal, ki jo zastopa Igor 
Kocjančič, odvetnik iz Kopra, zoper naspro-
tnega udeleženca Antona Kocjančič, pokoj-
nega Mateja, nazadnje stanujočega Ro-
žar 13, ki ga zastopa skrbnica za poseben 
primer Kira Zorman iz Portoroža, zaradi 
dokazovanja smrti nasprotnega udeležen-

ca, po opravljenem naroku dne 11. 9. 2012, 
istega dne, sklenilo:

uvede se postopek dokazovanja smrti 
nasprotnega udeleženca Antona Kocjanči-
ča pokojnega Mateja, neznanega bivališča.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in 
smrti se poziva, da to sporočijo naslovnemu 
sodišču v 15 dneh po objavi tega oklica, 
ker bo sodišče po preteku tega roka izdalo 
odločbo, s katero bo ugotovilo smrt naspro-
tnega udeleženca.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 9. 2012

N 94/2011 Os-4354/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni 

sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zade-
vi predlagateljice postopka Pavle Kocjan-
čič, Rožar 11, Črni Kal, ki jo zastopa Igor 
Kocjančič, odvetnik iz Kopra, zoper naspro-
tnega udeleženca Ivana Oblak, pokojnega 
Ivana, imenovanega Vančič, neznanega bi-
vališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben 
primer Kira Zorman iz Portoroža, zaradi raz-
glasitve nasprotnega udeleženca za mrtve-
ga, po opravljenem naroku dne 11. 9. 2012, 
istega dne, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev na-
sprotnega udeleženca Oblak Ivana (Giovan-
nia), pokojnega Ivana, imenovanega Vančič, 
neznanega bivališča, za mrtvega.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, ka-
kor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju 
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču 
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo 
sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 9. 2012

N 95/2011 Os-4355/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni 

sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zade-
vi predlagateljice postopka Pavle Kocjančič, 
Rožar 11, Črni Kal, ki jo zastopa Igor Ko-
cjančič, odvetnik iz Kopra, zoper nasprotne-
ga udeleženca Jakoba Kocjančič, pokojne-
ga Mateja, imenovanega Žnider, nazadnje 
stanujoč Rožar 29, ki ga zastopa skrbnica 
za poseben primer Kira Zorman iz Portoro-
ža, zaradi razglasitve nasprotnega udele-
ženca za mrtvega, po opravljenem naroku 
dne 11. 9. 2012, istega dne, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev na-
sprotnega udeleženca Jakoba (Giacoma) 
Kocjančiča, pokojnega Mateja, nazadnje 
stanujočega Rožar 29, za mrtvega.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, ka-
kor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju 
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču 
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo 
sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 9. 2012

N 81/2011 Os-4386/12
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni 

sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zade-
vi predlagatelja postopka Stanislava Moži-
na, Slovenska cesta 9/b, Ljub ljana, ki ga 
zastopa Matevž Globevnik, odvetnik v Ko-
pru, zoper nasprotnega udeleženca Ivana 
Bembič, pokojnega Sergeja, Močunigi, To-
polovec, Gračišče, ki ga zastopa skrbnica za 
poseben primer Kira Zorman, zaradi razgla-
sitve nasprotnega udeleženca za mrtvega, 
po opravljenem naroku dne 14. 9. 2012, 
sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev Bem-
bič Ivana, pokojnega Sergeja, iz Močunigov, 
za mrtvega.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, ka-
kor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju 
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču 
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo 
sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 9. 2012

N 19/2012 Os-4412/12
Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti 

je v teku nepravdni postopek predlagajoče 
stranke Občine Puconci, Puconci 80, zaradi 
razglasitve za mrtvo, nasprotno udeleženko 
Rozalijo Rituper, Kuštanovci, nazadnje sta-
nujoča nekje v Franciji, ki jo zastopa skrbnik 
za poseben primer Center za socialno delo 
Murska Sobota, Slovenska ulica 44, Murska 
Sobota. Rozalija Rituper se je rodila dne 
27. 4. 1915 v Kuštanovcih, očetu Juriju Ri-
tuper in Ani Rituper. Pogrešana je nazadnje 
živela nekje v Franciji.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vede-
li o nasprotni udeleženki, o njenem življe-
nju, zlasti pa o njeni smrti, da to sporočijo 
Okrajnemu sodišču v Murski Soboti v roku 
treh mesecev od objave tega oklica, ker bo 
sodišče po izteku tega roka pogrešano raz-
glasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 10. 2012

N 7/2008 Os-4212/12
Pred Okrajnim sodiščem v Slovenskih 

Konjicah vodimo postopek za razglasitev 
pogrešane osebe Rozine Bjelčevič za mr-
tvo. Rozina Bjelčevič je imela po znanih po-
datkih prebivališče v ZDA (naslov ni znan), 
rojena je bila 8. 12. 1891 na Bregu 4, v ZDA 
se je iz Slovenije izselila leta 1923. Sodišče 
poziva pogrešanko, da se oglasi, in vse, ki 
kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo 
sodišču v treh mesecih po objavi tega okli-
ca, sicer bo sodišče pogrešanko po poteku 
roka razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah  
dne 14. 9. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo

Arbanas Goran, Beblerjev trg 13, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 50500077186, iz-
dala zavarovalnica KD Življenje. gny-329572

Cafuta Poznič Marija, Zabukovica 47, 
Griže, zavarovalno polico, št. 50500092701, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gne-329567

Car Goran, Hrvatinova 2A, Anka-
ran - Ankarano, zavarovalno polico, št. 
41802000115, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje, d.d. gnt-329552

Čivović Aleksandra, Ul. Tomšičeve bri-
gade 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
50500087651, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje, d.d. gnw-329574

Čivović Denis, Ul. Tomšičeve briga-
de 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
50500067569, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje, d.d. gnv-329575

Faganel Irena, Osek 17, Šempas, za-
varovalno polico, št. 50500010235, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnv-329600

Fister-Štamulak Greta, Stara c. 1, Na-
klo, zavarovalno polico, št. 50500038217, 
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gnz-329596

Lukenda Ivan, Kardeljev trg 3, Velenje, 
zavarovalno polico, št. 50500094292, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gne-329542

Marinković Zoran, Polica 171, Grosuplje, 
zavarovalno polico, št. 50500074172, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnk-329536

Muhič Edin, Krvavška cesta 24a, Cer-
klje na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 
50500101870, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gng-329565

Omovšek Katja, Gozo 26A, Stahovica, 
zavarovalno polico, št. 50500086356, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnx-329598

Pezdir Rado, Vodovodna 91, Ljubljana, 
zavarovalno polico, št. 50500003286, izda-
la zavarovalnica Slovenica zavarovalniška 
hiša d.d. gnl-329560

Rakovec Tuliak Barbara, Malešova 
ul. 14, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
12000031951, izdala zavarovalnica Wiener 
Staedtische. gni-329588

Savić Duško, Polje, Cesta VI/28, Ljublja-
na, preklic zavarovalne police, objavljenega 
v Ur. l. RS, št. 71/2012. gng-329569

Savić Duško, Polje, Cesta VI/28, Lju-
bljana-Polje, zavarovalno polico, št. 
50500078534, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje, d.d. gnf-329570

Šalamun Jakob, Stara Nova vas 3b, Kri-
ževci pri Ljutomeru, zavarovalno polico, št. 
50500022361, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje, d.d. gnu-329551

Trucel Marina, Gabrje 76A, Dobrova, za-
varovalno polico, št. 50500082651, izdala 
zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnu-329601

Vdovč Domen, Tomšičeva 82, Jeseni-
ce, zavarovalno polico, št. 50500106077, 
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gne-329592

Verbančič Marija, Rakovec 19, Kapele, 
zavarovalno polico, št. 7022931, izdala Za-
varovalnica Triglav d.d. gnb-329549

Preklici

Verbančič Zvonko, Rakovec 19, Kapele, 
zavarovalno polico, št. 7021988, izdala Za-
varovalnica Triglav d.d. gnc-329548

Vrečko Mojca, Tomšičeva 50, Slo-
venska Bistrica, zavarovalno polico, št. 
50500105527, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje d.d. gnm-329559

Spričevala preklicujejo

Bantan Miha, Slatno 25, Dol pri Hrastni-
ku, letno spričevalo Glasbene šole Hrastnik, 
izdano leta 2009. gnc-329544

Janžovnik Tatjana, Čreta pri Kokarjah 2, 
Nazarje, indeks, št. 31260040, izdala Fakul-
teta za farmacijo. gnp-329556

Krnc Matjaž, Sneberska cesta 99a, Lju-
bljana-Polje, indeks, št. 27113035, izdala 
Fakulteta za matematiko in fiziko, leto izdaje 
2011. gnk-329561

Mithans Sara, Ilije Gregoriča 7, Maribor, 
indeks, št. 11090310057, izdala Višja stro-
kovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, 
leto izdaje 2011. gnb-329545

Pavlič Anton, Robanov Kot 7, Solčava, 
spričevalo o končani OŠ Blaža Arniča Luče, 
izdano leta 1981. gnt-329602

Rajher Smilja, Proletarska ul. 9, Kidri-
čevo, diplomo Zavoda B2 izobraževalnega 
centra Maribor. gns-329603

Rus Tina, Koritenska cesta 16, Bled, 
indeks, št. 18051072, izdala Filozofska 
fakulteta, v Ljubljani, leto izdaje 2005. 
gnm-329584

Stanovnik Luka, Na Brce 27, Brezovica 
pri Ljubljani, indeks, št. 23080235, izdala 
Fakulteta za strojništvo. gni-329538

Drugo preklicujejo

»AVTOPREVOZNIŠTVO« JANEZ BA-
LIŽ s.p., Ob jami 8, Vodice, licenco, št. 
007806/001, za vozilo Iveco EvroCargo, 
reg. št. LJ 90-11X. gno-329582

»C.D.« TRANSPORT, Metliška ce-
sta 37, Črnomelj, izvod licence skupnosti, 
št. 007896/006, za vozilo Mercedes- Benz, 
reg. št. NM 33-32A. gnq-329580

»C.D.« TRANSPORT, Metliška ce-
sta 37, Črnomelj, izvod licence skupnosti, 
št. 007896/001, za vozilo Scania, reg. št. 
NM 19-70J. gnp-329581

Aleš Štefan, Partizanska c. 20, Mo-
ravče, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500015907000, izdal Cetis d.d. 
gns-329578

Annunziata Domenico, Cesta 27. apri-
la 31, Rožna dolina, Ljubljana, študentsko 
izkaznico, št. 70073242, izdala Medicinska 
fakulteta v Ljubljani. gnl-329585

Anton Ščernjavič s.p., Kovaška ulica 12, 
Odranci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 
013658/0032/04-32/2001, izdana dne 8. 10. 
2001, OZS. gnj-329562

ANTON UDOVIČ S.P., Unec 84A, Ra-
kek, licenco št. 008314/001 za vozilo MAN, 

reg. št. LJ U4-13U, izdala Obrtna zbornica 
Slovenije. gno-329557

ARTCOM TRANS d.o.o., Ulica 9. 
maja 15, Nova Gorica, potrdilo za vozni-
ka, št. 006998/AĆ47-2-2522/2012, iz-
dano 6. 6. 2012, veljavno od 6. 6. 2012 
do 6. 9. 2012, ser. št. 05001000 in št. 
006998/SŠ047-2-1991/2012, izdano 7. 5. 
2012, veljavno od 7. 5. 2012 do 24. 10. 
2012, ser. št. 06000825. gnw-329599

AVTOBUSNI PREVOZI IN POSRE-
DOVANJE, Malkovec 20, Tržišče, licen-
ce za vozilo TAM , reg. ozn. KK28-24U, 
št. 000302/002 in za vozilo NEOPLAN, 
reg. ozn. KKA5-025, št. 000302/001. 
gnf-329566

AVTOPREVOZNIK FRANC ŽUŽEK S.P., 
Vrh pri Boštanju 15, Boštanj, licenco, št. 
008623/005, za vozilo Zastava 640 AD, reg. 
št. KK-HD 665. gnn-329583

AVTOPREVOZNIŠTVO IVANEŽ IVA-
NEŽ, Breg pri Kočevju 20, Stara Cerkev, 
licence št. 007117/001, za vozilo MAN, reg. 
št. LJ P3-66M, veljavnost do 1. 11. 2012. 
gnh-329589

AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI, 
Petrovče 250, Petrovče, potrdilo za voz-
nika, izdano na ime Volodymyta Turuba-
rova, veljavnost 27. 2. 2012, izdala Obr-
tno podjetniška zbornica Ljubljana, št. 
007957/SŠD72-2-2403/2011, leto izdaje 
2011. gni-329563

AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZO-
NI, Petrovče 250, Petrovče, potrdilo za 
voznika, izdano na ime Sergija Smirno-
va, veljavnost 27. 2. 2012, izdala Obr-
tno podjetniška zbornica Ljubljana, št. 
007957/SŠD72-3-147/2012, leto izdaje 
2012. gnh-329564

BOJAN KOŽUH S.P., Ločje 9, Celje, po-
trdilo za tujce, za voznika Milana Nešića, št. 
007024/AD13-3-5342/2009, izdala Obrtna 
zbornica Slovenije. gnd-329568

BORIS POVŠE S.P., Roje pri Trebel-
nem 1, Trebelno, licenco za vozilo NM 
H3 - 704, tovorno vozilo Mercedes Benz. 
gnh-329539

Gorišek Eva, Šmarska cesta 79, Ško-
fljica, študentsko izkaznico, št. 19528903, 
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
gnu-329576

Guterrez Rodriguez Herman, Cesta v 
mestni log 72, Ljubljana, študentsko izka-
znico, št. 41100010, izdala Fakulteta za far-
macijo. gnn-329558

Ilenič Blaž, Butorajska cesta 10, Črno-
melj, študentsko izkaznico, št. 63421341, 
izdala Fakulteta za računalništvo in informa-
tiko. gnx-329573

Kač Uroš, Ljubljanska c. 12d, Trzin, di-
jaško izkaznico, izdala Dijaška organizacija 
Slovenije. gnb-329595

KARGO TRADE d.o.o., Celjska cesta 53, 
Vojnik, dovolilnico za državo Rusijo ,št. 
0538032. gnc-329594

Krsnik Klemen, Zg. Duplje 105, Duplje, 
dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična 
gimnazija Ljubljana. gnt-329577

LA-KOMA d.o.o., Celjska cesta 53, 
Vojnik, dovolilnico za državo Ukrajino, št. 
804/11 2567469 in št. 804/63 2586030. 
gnd-329593



Stran 2352 / Št. 79 / 19. 10. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Lah Nina, Brodarjev trg 13, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 19824534, izdala 
Ekonomska fakulteta. gnf-329591

Lakner Nina, Cankarjeva cesta 14, Ka-
mnik, študentsko izkaznico, št. 20050178, 
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. 
gnz-329571

MARJAN MIKULJAN s.p., Kidri-
čeva ulica 41, Rogaška Slatina, po-
trdilo za voznika Lutsiv Andrii, št. 
007308/BGD64-2-1197/2011, z veljavnostjo 
do 31. 3. 2012, izdala Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije. gng-329590

Mavec Uroš, Iška ulica 20, Ig, študentsko 
izkaznico, št. 23112077, izdala Fakulteta za 
strojništvo v Ljubljani. gng-329540

Milar Anton, Mrtvice 53B, Leskovec pri 
Krškem, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500000267001, izdal Cetis d.d. Celje. 
gny-329547

 Pečnik Ivan, Prihova 9, Nazarje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500006515001, 
izdal Cetis, d.d. gny-329597

PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA, 
STUDENEC 48, Ljubljana-Polje, žig cca. 
3x5cm, pritisni žig rdeče barve z napisom: 
MARKO VRBNJAK, pod napisom DR.MED. 
gnq-329555

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega 
uslužbenca Volčanšek Uroša, zap. št. 2415, 
izdano dne 6. 11. 2006, službeno izkaznico 
javnega uslužbenca Vilhar Andreja, zap. št. 
2221, izdano dne 22. 3. 2005, službeno 
izkaznico javnega uslužbenca Zoran Igorja, 
zap. št. 2610, izdano dne 30. 3. 2011, služ-
beno izkaznico javne uslužbenke Šavora 
Sonje, zap. št. 1598, izdano dne 2. 4. 2002. 
Ob-4505/12

Smajić Fadil, Kunaverjeva ulica 1, Lju-
bljana, izvod licence skupnosti 008580/001. 
gnk-329586

Smolič Matej, Artmanja vas 7, Dobr-
nič, študentsko izkaznico, št. 27005579, 
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. 
gnj-329537

STJEPAN PLATNJAK S.P., Streliška ce-
sta 23A, Maribor, licenci št. 008010/003, 
008010/004 za vozili reg. št. MB R8-733, 
MB H3-919. gnz-329546

Štesl Jernej, Grad 188 C, Grad, študent-
sko izkaznico, št. 20970261, izdala Pravna 
fakulteta, v Ljubljani. gnr-329587

TISA D.O.O., CESTA V PROD 84, Lju-
bljana, plovno dovoljenje za toplozračni ba-
lon, reg. št. S5-OBI, pro izvajalec Kubiček, 
CZ, ser. št. 132. gnr-329579

Tominc Danila, Barka 21, Vremski Bri-
tof, študentsko izkaznico, št. 11080501, 
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani. 
gnf-329541

Veber Matevž, Češnjica 15b, Železniki, 
študentsko izkaznico, št. 23070619, izdala 
Univerza v Ljubljani. gns-329553

VILI MIKŠA s.p., Cerovec pod Bo-
čem 26, Rogaška Slatina, potrdilo za tuj-

ca za voznika Goran Krasojevič, veljav-
nost od 5. 5. 2012 do 12. 11. 2012, št. 
007538/AČ64-2-1954/2012, izdala Obr-
tno podjetniška zbornica, leto izdaje 2012. 
gnv-329550

Žagar Urška, Rumanja vas 11b, Straža, 
študentsko izkaznico, št. 20080370, izda-
la Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
gnr-329554
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