
Št. 33 
 Ljubljana, petek

 9. 5. 2014 
ISSN 1318-9182 Leto XXIV

Razglasni del
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Javni razpisi

Št. 6316-5/2014-13 Ob-2413/14

Popravek
V Javnem razpisu za podelitev koncesije za iz-

vajanje javne službe na področju raziskovalne dejav-
nosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni listu 
RS, št. 21/14 z dne 28. 3. 2014, pod številko objave 
Ob-2027/14; v nadaljevanju: javni razpis), se podaljša 
rok za oddajo prijav. Hkrati se spreminja obrazec Pri-
javne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014), 
ki je v skladu z 10. točko javnega razpisa sestavni del 
pozivne dokumentacije in je objavljena na spletni strani 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Posle-
dično se spremenijo naslednje točke javnega razpisa:

Točka 6.1.: spremeni se rok za oddajo obrazca 
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014 po elektronski pošti 
in po običajni pošti, na 21. 5. 2014 do 12. ure.

Točka 12.1.: spremeni se rok za oddajo prijave 
z digitalnim podpisom in rok, do katerega se bo prijava 
štela za pravočasno oddano, na 21. 5. 2014 do 12. ure.

Točka 12.2.: spremeni se rok za oddajo prijave brez 
digitalnega podpisa in rok, do katerega se bo prijava 
štela za pravočasno oddano, na 21. 5. 2014 do 12. ure.

Točka 13.: spremeni se datum odpiranja prijav, ki bo 
v ponedeljek, 26. 5. 2014 ob 12. uri.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

 Ob-2399/14

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/2011 – ZDIU12, 46/13 – 
ZIPRS1314- -A, 101/13 – ZIPRS1415), Energetskega 
zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14, Uredbe o za-
gotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: 
uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe ener-
gije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 89/08, 25/09 in 58/12; v nadaljevanju: Pravilnik 
o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko sklada, Slo-
venskega okoljskega sklada, št. 3600-9/2013-4 z dne 
26. 11. 2013 o potrditvi Programa za zagotavljanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih, sheme dr-
žavnih pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
– regionalna pomoč ter Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07 in 61/08), Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje 
za prodajo elektrike, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju: so-
financer), objavlja

javni razpis URE/EGP-1/2014
za podelitev nepovratnih finančnih spodbud  
za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih  

na območju Republike Slovenije
1. Ime in sedež sofinancerja: Elektro Gorenjska 

Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., Ul. Mirka 
Vadnova 3, 4000 Kranj.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih 

finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) 
za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih na območju Republike 
Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih 
ukrepov:

A. Programi izvajanja energetskih pregledov,
B. Programi informiranja in ozaveščanja.
3. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sred-

stev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet 
tega javnega razpisa, znaša 60.000,00 €.

4. Upravičenci in prijavitelji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upra-

vičenci:
– občine;
– drugi sub jekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, 

ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske 
skupnosti);

– podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: za 

posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je mo-
žno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo 
in v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije.

6. Merila za izbor investicij: ocenjujejo se le inve-
sticije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in za katere 
prijavitelj pravočasno predloži vlogo. Ob izpolnitvi teh 
pogojev se bodo sredstva razdeljevala po vrstnem redu 
vložitve popolnih vlog, do porabe sredstev po tem raz-
pisu.

7. Višina sofinanciranja
Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovra-

tnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko 
v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči znaša, 
v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, 
največ:

– 30 % za velika podjetja,
– 40 % za srednja podjetja ter
– 50 % za mikro in mala podjetja.
Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne 

spodbude znaša največ 13,00 EUR/MWh letnega pri-
hranka končne energije.
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8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Rok za oddajo ponudb je od objave razpisa v Ura-

dnem listu RS, do 23. 5. 2014. Vloge bo odpirala in pre-
verjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadalje-
vanju: komisija) vsak dan od 12. 5. 2014 dalje.

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu 
prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dode-
ljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva.

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja 
(osebno ali po pošti) po objavi razpisa v Uradnem listu 
RS. Prej ali kasneje dostavljene vloge se neodprte vr-
nejo pošiljatelju.

9. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno 
dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh 
sofinancerja na naslovu: www.eg-prodaja.si.

10. Dodatne informacije: kontaktna oseba za doda-
tne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Jože 
Kecelj. Morebitne informacije je mogoče posredovati 
kontaktni osebi izključno po elektronski pošti na naslov: 
razpis.ure@eg-prodaja.si.

Elektro Gorenjska Prodaja,  
podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., Kranj

 Ob-2380/14

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 26/10), Od-
loka o proračunu Občine Cankova za leto 2014 (Uradni 
list RS, št. 110/13) in 7. člena Statuta Občine Cankova 
(Uradni list RS, št. 91/13) Občina Cankova objavlja

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa  

v Občini Cankova za leto 2014
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega 
programa športa Občine Cankova za leto 2014, ki ga 
upravičencem zagotavlja Občina Cankova iz sredstev 
proračuna Občine Cankova za leto 2014.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na jav-
nem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci letnega 
programa športa:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ustanovljene na območju 

Občine Cankova,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-

ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje de-
javnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne in

– vrtci ter osnovne šole.
Izvajalci letnega programa športa morajo za sofi-

nanciranje letnega programa športa izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Cankova,
– da so registrirani in organizirani v skladu z ve-

ljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na 
območju Občine Cankova delujejo že najmanj eno leto,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničevanje 
načrtovanega programa športa,

– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco 
o plačani članarini (velja za društva),

– da Občini Cankova redno posredujejo poročila 
na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nana-
šajo na izvajanje dejavnosti športa.

III. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa:

Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se 
izvajalcem v proračunu Občine Cankova za leto 2014, 
zagotavlja 9.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku:

1. Interesna športna 
vzgoja predšolskih otrok 150,00 EUR

2. Interesna športna vzgoja 
šoloobveznih otrok 150,00 EUR

3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport 150,00 EUR

4. Športna vzgoja mladine, 
usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport 400,00 EUR 

5. Športna rekreacija 6.500,00 EUR
6. Kakovostni in vrhunski šport 50,00 EUR
7. Športne prireditve 1.600,00 EUR

IV. Določitev obdobja, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva: izvajalci programa špor-
ta morajo dodeljena sredstva porabiti najkasneje do 
15. decembra 2014.

V. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: zainteresirani 
vlagatelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno 
v tajništvu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova 
ali jo po predhodnem pisnem naročilu prejmejo po ele-
ktronski pošti, vendar najkasneje do dneva predložitve 
vlog.

Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne in-
formacije osebno na Občini Cankova oziroma po 
tel. 02/540-93-70 (Petra Kegel), vendar najkasneje do 
dneva predložitve vlog.

VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog
Popolna vloga mora vsebovati naslednje podatke:
– obrazec B. (Vloga za sofinanciranje letnega pro-

grama športa Občine Cankova za leto 2014) v omenjeni 
dokumentaciji,

– priloge 1, 2 v razpisni dokumentaciji (podatki o iz-
vajalcu in izjava – pooblastilo za pridobitev podatkov 
o izvajalcu),

– priloga 3 v primeru izvajanja programov športa 
v skladu s pravilnikom,

– obrazci 1 – 8 razpisne dokumentacije glede na 
prijavljeno vsebino.

VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloga mora biti predložena na naslov Občina Cankova, 
Cankova 25, 9261 Cankova, najkasneje do 5. junija 
2014 (oddana je lahko osebno v tajništvu Občine Can-
kova ali poslana po pošti).

Prosimo, da se roka za oddajo vlog dosledno držite, 
saj bodo prejete vloge po tem datumu vrnjene vlagate-
ljem in ne bodo obravnavane.

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznakami:
– na prednji desni strani spodaj: Občina Cankova, 

Cankova 25, 9261 Cankova,
– na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofi-

nanciranje programa športa za leto 2014 – Ne odpiraj in
– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Datum odpiranja vlog: javno odpiranje vlog bo 

Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofi-
nanciranje programov športa v Občini Cankova za leto 
2014 opravila v torek, 10. junija 2014.

IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji 
obveščeni najkasneje 18. junija 2014.

X. Rok za morebitne pritožbe: vlagatelj, ki meni, da 
izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa ter razpisne doku-
mentacije in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena, 
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lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa 
o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa ozi-
roma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.

Občina Cankova

Št. 456-0004/2014-14 Ob-2381/14

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98) Občina Gornji Petrovci objavlja

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov in objektov  

v Občini Gornji Petrovci za leto 2014
I. Na razpis za sofinanciranje športnih programov 

se lahko prijavijo: športna in ostala društva, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za 

javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje športne dejav-

nosti,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev na-
črtovanih športnih aktivnosti,

4. da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šest-
intrideset tednov v letu,

5. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon 
o društvih,

6. redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, 
poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poro-
čila o doseženih rezultatih,

7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so 
podlaga za vrednotenje športnih programov.

III. V letu 2014 bomo sofinancirali izvajalcem špor-
tnih programov naslednje vsebine:

1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,
4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,
6. športne objekte,
7. športne prireditve,
8. delovanje športne zveze,
9. priznanja športnikom in športnim delavcem.
IV. V letu 2014 bomo sofinancirali za športne objekte:
1. najemnino,
2. obnovo in nakup opreme,
3. investicijsko vzdrževanje opreme in naprav.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 

pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in 
objektov v Občini Gornji Petrovci.

VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok 
za prijavo programov je do 14. 5. 2014 do 14. ure. Prija-
ve pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Obči-
na Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, 
s pripisom »Javni razpis – Šport 2014« Kontaktna oseba 
s strani naročnika je Prosič Bojan, tel. 02/556-90-04.

Odpiranje prijav bo 14. 5. 2014 ob 15. uri, na na-
slovu Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 
Petrovci.

VII. Prijava mora biti dana na obrazcih naročnika. 
Priložen mora biti natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencem, krajem izvajanja programa 
in urnikom. Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe 
o registraciji.

VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo pri-
javljeni izvajalci prejeli v 30 dneh po odpiranju prijav.

IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju športnih programov in objektov.

Občina Gornji Petrovci
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Št. 478-0001/2014-2(187) Ob-2382/14

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 21. člena v po-
vezavi s 33. členom Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Na-
črta ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2014,

javno dražbo
za prodajo premičnine  

v lasti Mestne občine Murska Sobota
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Me-

stna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska 
Sobota.

II. Opis predmeta prodaje: oprema, naprave in dru-
gi sestavni deli drsališča v lasti Mestne občine Murska 
Sobota, ki se nahajajo v prostorih skladišča Javnega 
podjetja Komunala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2.

III. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: 
izklicna cena znaša 48.883,48 EUR, cena ne vključuje 
DDV. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno, 
je 100,00 EUR.

IV. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj 
je dolžan v 15 dneh po javni dražbi skleniti prodajno 
pogodbo in kupnino poravnati v 30 dneh po prejetju ra-
čuna, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi 
prodajne pogodbe. Kupnina se lahko plača tudi v več 
obrokih, če pridobitelj neplačani del kupnine ustrezno 
zavaruje z nepreklicno bančno garancijo oziroma s skle-
nitvijo dogovora o pridržku lastninske pravice.

V. Plačilo celotne kupnine v določenih rokih, je bi-
stvena sestavina pravnega posla.

VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v sre-
do, 28. 5. 2014 ob 12. uri, v sejni sobi urada župana 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 
Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo 
izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

VII. Višina, plačilo in vračilo varščine: dražitelj mora 
plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene premič-
nine, vplačano na transakcijski račun Mestne občine 
Murska Sobota št. 01280-0100011405, z navedbo »Pla-
čilo varščine za javno dražbo premičnin – drsališče«. 
Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neu-
spelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po 
izvedeni dražbi. V primeru, da dražitelj, ki bo vplačal 
varščino ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli dražitelj 
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogod-
be, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine 
Murska Sobota.

VIII. Obstoj predkupne pravice: na predmetu javne 
dražbe ni predkupnih pravic.

IX. Ogled predmeta javne dražbe: interesenti si 
lahko ogledajo predmet javne dražbe po predhodnem 
dogovoru (tel. 02/525-16-24), po predhodnem zapro-
silu lahko pridobijo seznam opreme in sestavnih delov 
drsališča.

X. Drugi pogoji in informacije o javni dražbi:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe, ki pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji 
naslednje dokumente:

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

– potrdilo o plačilu varščine,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb mora-

jo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni 
dražbi.

2. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil naj-
višjo ceno za premičnino, ki je predmet dražbe. Če 
izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neu-
spešna.

3. Prodaja premičnine se izvede po načelu »videno 
– kupljeno«.

4. V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški 
pogodbe in stroški transporta predmeta prodaje, ki jih 
plača kupec.

5. Mestna občina Murska Sobota lahko na pod-
lagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve 
pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske od-
govornosti.

6. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremič-
ninah lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska 
Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba 
št. 23, na tel. 02/525-16-24 ali na elektronski pošti: dra-
go.ruzic@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 478-0018/2014-3 Ob-2395/14

Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), Odloka o pro-
računu Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 (Uradni 
list RS, št. 112/13), Občina Šmarješke Toplice objavlja

javno dražbo za prodajo
telekomunikacijskega sistema, v funkciji prenosa 

digitalnih podatkov v naselju »nad Prinovcem«  
v Šmarjeških Toplicah

1. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Obči-
na Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke To-
plice (matična št. 80990258, ID za DDV SI 73055956).

Postopek javne dražbe vodi Komisija za vodenje 
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem, ime-
novana s strani županje mag. Bernardke Krnc.

2. Predmet javne dražbe in izhodiščna cena
Predmet javne dražbe je prodaja telekomunikacij-

skega sistema, v funkciji prenosa digitalnih podatkov, 
v naselju »nad Prinovcem« v Šmarjeških Toplicah v sku-
pni dolžini 2.682,00 m (NRP OB 206-08-0048, izgradnja 
in obnova komunalne infrastrukture v naselju »Nad Pri-
novcem v Občini Šmarješke Toplice), ki je v lasti Občine 
Šmarješke Toplice.

Izklicna cena je 32.086,00 EUR.
3. Ogled nepremičnine in dokumentacije
Ogled območja, kjer se nahaja telekomunikacijske-

ga sistem, v funkciji prenosa digitalnih podatkov, v nase-

Javne dražbe
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lju »nad Prinovcem« v Šmarjeških Toplicah, ter vpogled 
v dokumentacijo lahko opravite dne 21. in 26. 5. 2014, 
med 8. in 12. uro, po predhodni najavi ob prisotnosti jav-
nega uslužbenca. Glede vprašanj poteka javne dražbe 
smo dosegljivi na tel. 07/384-43-30, dne 21. in 26. 5. 
2014, med 8. in 12. uro.

4. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu vide-
no–kupljeno, zato morebitne reklamacije ne bodo upo-
števane. Predpisane davčne dajatve v višini 22 % so 
vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev in 
vpis v zemljiško knjigo plača kupec.

Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu draži-
telju. Vsa nadaljnja pravna razmerja v zvezi z uporabo 
nepremičnine in vpis pravic v zemljiško knjigo kupec 
ureja sam.

5. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dražitelji lahko 
dvigujejo izklicno ceno in nadaljnjo licitiranje najmanj 
za 500,00 EUR.

6. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno 
v slovenskem jeziku.

7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z naj-
ugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne 
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec 
zadrži njegovo kavcijo.

8. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji polo-
žiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski ra-
čun Občine Šmarješke Toplice Sl 56014060100020654, 
sklic Sl 00 1467. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo 
uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od za-
ključka javne dražbe na njihov transakcijski račun.

9. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki 

ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi po-
godbe.

Kupnina se vplača na transakcijski račun Obči-
ne Šmarješke Toplice Sl 56014060100020654, sklic 
Sl 00 1467. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, 
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kav-
cija se všteje v kupnino.

10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo 

dne 26. 5. 2014 do 12. ure na naslov naročnika: Občina 
Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Topli-
ce, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna 
dražba 26. 5. 2014« s pripisom na hrbtni strani ovojnice 
ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih 
dokumentov:

a. potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno šte-
vilko TRR računa za primer vračila kavcije;

b. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro naj-
več 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan 
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila 

ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javlja, da ima plačane davke in prispevke);

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

d. izpisek iz sodnega registra (samo za pravne 
osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro 
največ 30 dni,

e. morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo na 
javni dražbi,

f. osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične ose-
be, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),

g. pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne 
pogoje.

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

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

11. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko ozi-
roma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično števil-
ko, morebiten e-naslov in telefonsko številko.

12. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe:

a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina pro-
dana za izklicno ceno;

b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 

ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
13. Pravila javne dražbe: javna dražba se izva-

ja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14).

Javno dražbo vodi komisija, imenovana s strani 
županje mag. Bernardke Krnc.

14. Ustavitev postopka: pooblaščena oseba lahko 
s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, 
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem 
povrne izkazane stroške.

15. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena 
prodaja bo potekala dne 26. 5. 2014 ob 13. uri, v sej-
ni sobi Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 
Šmarješke Toplice.

Občina Šmarješke Toplice
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 Ob-2383/14

Svet Varstveno delovnega centra Novo mesto na 
podlagi 29., 30. in 31. člena Statuta Varstveno delovne-
ga centra Novo mesto, 34. in 35. člena Zakona o zavo-
dih (Uradni list RS, št. 12/91) in sklepa sveta Varstveno 
delovnega centra Novo mesto z dne 24. 3. 2014, obja-
vlja razpis za delovno mesto

direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v skladu s 56., 

57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (ZSV – 
Uradni list RS, št. 3/07, z dne 12. 1. 2007). Mandat na 
razpisano delovno mesto traja 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev in s predložitvijo programa dela zavoda za 
mandatno obdobje, kratkim življenjepisom ter potrdilom 
o nekaznovanosti pošljejo kandidati v roku 10 dni po ob-
javi razpisa v zapečateni ovojnici na naslov: Varstveno 
delovni center Novo mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto, 
s pripisom »za razpis direktorja«.

Mandat bo direktorju začel teči z dnem, ko bo izda-
no soglasje k imenovanju, ki ga poda minister za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v tridesetih dneh 
od objave razpisa.

Svet zavoda Varstveno delovnega centra
Novo mesto

Št. 17/2014 Ob-2384/14

Svet zavoda Knjižnice Črnomelj na podlagi 12., 
13. in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Črnomelj (Uradni list RS, št. 6/04) razpisuje 
delovno mesto

direktorja javnega zavoda Knjižnica Črnomelj.
Kandidat-ka mora poleg splošnih pogojev, ki jih ure-

jajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še 
naslednje pogoje:

– ima 5 let ustreznih delovnih izkušenj na podobnih 
delih in poznavanje področja dela zavoda,

– ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela,
– predloži program del za mandatno obdobje,
– ima opravljen bibliotekarski izpit in obvlada sistem 

COBISS,
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali hu-

manistične smeri.
Za direktorja je imenovan lahko tudi tisti, ki ne iz-

polnjuje pogojev iz četrte alinee prejšnjega odstavka, 
vendar mora opraviti izpit in pridobiti znanja iz te alinee 
v roku 6 mesecev od imenovanja.

Mandat direktorja traja pet let.
Prijave z dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah, 

življenjepisom in programom dela za mandatno obdobje 
2014–2019 pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet Knjižnice Črnomelj, Ulica Otona Župan-
čiča 7, 8340 Črnomelj, z oznako »Prijava na razpis 
direktorja«.

Prepoznih in nepopolnih prijav ne bomo upošte vali.
Kandidate bomo obvestili o izbiri v roku 8 dni od 

sprejema sklepa o imenovanju direktorja.
Svet zavoda Knjižnice Črnomelj

 Ob-2385/14

Na podlagi sklepa Sveta šole Osnovne šole No-
tranjski odred Cerknica, ki je bil sprejet na 9. seji sveta 
dne 24. 4. 2014, Svet zavoda Osnovne šole Notranjski 
odred Cerknica razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funk-

cijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu 
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – 
ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je 
lahko pridobljeno v roku enega leta po začetku mandata, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v ka-
zenskem postopku) pošljite priporočeno do 20. 5. 2014 
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Notranjski odred 
Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, z oznako 
“Prijava na razpis za ravnatelja/ico – Ne odpiraj”.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, opis dosedanjih delovnih 
izkušenj, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.

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

Svet zavoda Osnovne šole Notranjski odred 
Cerknica

 Ob-2392/14

Na podlagi Statuta Skupnosti zavodov – Združenja 
zdravstvenih zavodov Slovenije, Upravni odbor Združe-
nje zdravstvenih zavodov Slovenije, Riharjeva 38, 1000 
Ljub ljana razpisuje delovno mesto

direktorja/ice.
Za direktorja/ico Združenja je lahko imenovana ose-

ba, ki poleg pogojev, določenih v zakonu, izpolnjuje še 
naslednje:

– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodil-

nih delovnih mestih,
– da pozna delovanja sistema zdravstvenega var-

stva in zdravstvenega zavarovanja ter zdravstvene de-
javnosti v Sloveniji,

– da predloži usmeritve delovanja Združenja zdra-
vstvenih zavodov Slovenije.

Izbrani kandidat bo funkcijo direktorja nastopil 
s 1. 9. 2014.

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje štirih 
let.

Kandidati/ke naj pošljejo svoje prijave z dokazili do 
vključno 24. 5. 2014 na naslov: Združenje zdravstvenih 

Razpisi delovnih mest
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zavodov Slovenije, Riharjeva 38, 1000 Ljub ljana, s pri-
pisom na ovojnici »Za razpis«.

O izboru bodo kandidati/ke obveščeni v zakonsko 
določenih rokih.

Kandidati se lahko z delovanjem Združenja zdra-
vstvenih zavodov Slovenije seznanijo na spletni strani, 
www.zdrzz.si/.

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, 
Ljubljana

Št. 0141-8/2014/1 Ob-2393/14

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 
111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Filmski studio Viba film Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 67/03, 96/11, 12/13, 53/13 in 59/13 – popr.), 
Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno 
mesto

direktorja javnega zavoda Filmski studio Viba 
film Ljub ljana.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– univerzitetna izobrazba;
– višja raven znanja slovenskega jezika;
– najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj na vo-

dilnem delovnem mestu;
– poznavanje filmskega področja s poudarkom na 

filmski tehnologiji v vseh fazah izdelave filma;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– višja raven znanja najmanj enega svetovnega 

jezika.
Za višjo raven znanja slovenskega jezika se šteje, 

če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na 
slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno sre-
dnjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih sloven-
skih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s po-
sebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne 
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovne-
ga jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom 
o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kan-
didat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – 
osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri 
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe 
v okviru študija enega 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 dodiplomskem študiju.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih le-

tih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študij-
skega 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 vodilnem delov-
nem mestu,

2. poznavanje filmskega področja s poudarkom na 
filmski tehnologiji v vseh fazah izdelave filma,

3. organizacijske in vodstvene sposobnosti (opis 
mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge 
fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opra-
vljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter 
opis dela);

– izjavo, da obvlada višjo raven znanja sloven-
skega jezika;

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

Minister za kulturo bo izbranega kandidata, 
po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, ime-
noval za direktorja javnega 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 obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor – Viba Film« v štirinajstih 
dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo 
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana ali na elektron-
ski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informa-
cij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, 
tel. 01/369-58-77.

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

Ministrstvo za kulturo

Št. 02/02-139/14 Ob-2396/14

Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih 
in na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma 
dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. 
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, 
razpis za delovno mesto

zdravnik specialist V/VI – m/ž – predstojnik 
organizacijske enote Varstvo otrok in mladine, za 
mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imeno-
vanja.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno 
mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – 
zdravnik;

– specializacija iz pediatrije;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje 

urejevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta, 
zdravstveno informacijski in poslovno informacijski 
sistem).

Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahteva-

ne izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in 
smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-

njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
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Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

 Ob-2407/14

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o jav-
nih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A 
in 33/11 – ZEKom-C) ter 11. člena Sklepa o ustanovitvi 
Javne agencije za železniški promet Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03, 54/07, 76/08, 37/10, 
67/11, 22/13, 63/13) Svet agencije, Kopitarjeva ulica 5, 
2000 Maribor, objavlja javni natečaj za delovno mesto

direktorja Javne agencije za železniški promet 
Republike Slovenije.

Na javni natečaj se lahko prijavi kandidat, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ure-
ja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni 
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge 
stopnje,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno 
z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev,

– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– ima osnovno raven znanja angleškega jezika,
– je državljan Republike Slovenije.
Okvirna vsebina dela:
– zastopanje in predstavljanje javne agencije,
– organiziranje in vodenje dela ter poslovanja javne 

agencije,
– izdajanje pravnih aktov v posamičnih zadevah iz 

pristojnosti javne agencije,
– zagotavljanje poslovanja agencije v skladu z za-

konom in ustanovitvenim aktom.
Kot kriterij za ugotavljanje, ali je kandidat strokov-

njak na področju dela agencije, se bodo ugotavljale:
1. delovne izkušnje glede na zahtevnost in obseg 

delovnega področja, kjer se bo upoštevalo dosedanje 
delo kandidata v zasebnem ali javnem sektorju na po-
dročju dela, ki je podobno oziroma vsebinsko primerljivo 
delovnemu področju Javne agencije za železniški pro-
met Republike Slovenije ter

2. znanje, in sicer v delu, ki se nanaša na:
– poznavanje problematike področja dela Javne 

agencije za železniški promet Republike Slovenije,
– strokovno uveljavljenost na področju Javne agen-

cije za železniški promet Republike Slovenije,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delo-

vanja Javne agencije za železniški promet Republike 
Slovenije,

– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih 
sredstev s poudarkom na delovanju Javne agencije za 
železniški promet Republike Slovenije,

– poznavanje delovanja institucij in pravnega reda 
Evropske unije s področja dela Javne agencije za žele-
zniški promet Republike Slovenije.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 

izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izku-
šenj,

3. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

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

– je državljan Republike Slovenije,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka 

dovoljuje Javni agenciji za železniški promet Republike 
Slovenije pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki se 
nanašajo na predhodno 3. točko,

5. potrdilo o znanju osnovne ravni angleškega 
jezika,

6. pisno predstavitev vizije razvoja Javne agencije 
za železniški promet Republike Slovenije,

7. življenjepis na standiziranem obrazcu Europass 
(dosegljiv na spletnem naslovu http://europass.cede-
fop.europa.eu/sl/home) z opisom dosedanjih delovnih 
izkušenj, iz katerega je razvidno tudi, da je strokovnjak 
s področja dela agencije.

Znanje jezika se dokazuje na naslednji način:
– osnovna raven znanja angleškega jezika se iz-

kazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri 
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali 
opravil večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku, 
ali s potrdilom, da se je kandidat večkrat udeležil stro-
kovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal angleški 
jezik, ali s potrdilom, da je opravil izpit iz angleškega 
jezika v okviru programa 6/1 ali višje ravni izobrazbe.

Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih 
se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delov-
nem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobraz-
be in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede 
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma 
pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delo-
dajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne iz-
kušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem 
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno 
stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno sto-
pnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva 
tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno 
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje 
se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta 
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretji-
no v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti ali 
doktorat znanosti.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo pre-
verjala v skladu s Standardi strokovne usposoblje-
nosti z merili za izbiro in metodami preverjanja uspo-
sobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, 
št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010, ki jih je določil 
Uradniški svet, objavljenimi na spletni stani http://www.
mnz.gov.si/si/javna_uprava/uradniski_svet/.

V razgovoru s kandidati se bodo presojala znanja, 
in sicer:

– poznavanje področja dela javne agencije, po-
znavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,

– poznavanje tujega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z iz-

branim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za 
določen čas, za 5 let, s polnim delovnim časom. Delo 
bo opravljal na sedežu Javne agencije za železniški 
promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, 2000 
Maribor.
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Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti 
ovojnici na naslov: Javna agencija za železniški promet 
Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor. 
Ovojnica mora biti označena z navedbo pošiljatelja in 
napisom: »Ne odpiraj – javni natečaj za direktorja AŽP«. 
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave. Za pisno obli-
ko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na 
elektronski naslov: gp.azp@azp.si, pri čemer veljavnost 
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne uvrstijo 
v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po 
zaključenem postopku izbire.

Informacije o pogojih za prijavo na javni natečaj 
daje: Suzana Hercog, tel. 02/234-14-90.

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

Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
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Št. 6316-5/2014-12 Ob-2412/14

Popravek
V Javnem pozivu za predložitev raziskovalnih pro-

gramov za naslednje obdobje financiranja in poročil 
o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 
– 2014 (Uradni list RS, št. 21/14 z dne 28. 3. 2014 pod 
številko objave Ob-2026/14; v nadaljevanju: javni poziv), 
se podaljša rok za oddajo prijav. Hkrati se spreminja 
obrazec Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Pri-
java/2014), ki je v skladu z 10. točko javnega poziva 
sestavni del pozivne dokumentacije in je objavljena na 
spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
RS. Posledično se spremenijo naslednje točke javnega 
poziva:

Točka 6.1.: spremeni se rok za oddajo obrazca 
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014 po elektronski pošti 
in po običajni pošti, na 21. 5. 2014 do 12. ure.

Točka 12.1.: spremeni se rok za oddajo prijave 
z digitalnim podpisom in rok, do katerega se bo prijava 
štela za pravočasno oddano, na 21. 5. 2014 do 12. ure.

Točka 12.2.: spremeni se rok za oddajo prijave brez 
digitalnega podpisa in rok, do katerega se bo prijava 
štela za pravočasno oddano, na 21. 5. 2014 do 12. ure.

Točka 13.: spremeni se datum odpiranja prijav, ki bo 
v ponedeljek, 26. 5. 2014 ob 12. uri.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

 Ob-2388/14

UP ZRS, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper kot or-
ganizator in upravljavec premičnega stvarnega premo-
ženja, objavlja na podlagi 33. člena v povezavi z 22. ter 
prvo alinejo 34. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega stvarnega premoženja  
v lasti Znanstveno-Raziskovalnega središča 

Univerze na Primorskem
Podrobnejši podatki o javnem zbiranju ponudb so, 

skupaj z obrazcema, dosegljivi na spletni strani UP ZRS 
http://www.zrs.upr.si/.
1. Predmet prodaje je sledeča premičnina – osebno 
vozilo, in sicer: 

Druge objave

Zap.
št.

Znamka in tip 
avtomobila Moč motorja Prva registracija dne Letnik vozila Vrsta goriva Prevoženi km

1 Audi A6/3,2/FS1 188 Kw 18. 7. 2007 2007 bencin 157574
(9. 4. 2014)

Premičnina se prodaja po načelu »videno – kuplje-
no«. UP ZRS je lastnik in upravljavec zgoraj navedene-
ga osebnega avtomobila.

2. Izhodiščna vrednost premičnine:

Zap. 
št.

Znamka in tip 
avtomobila Izhodiščna cena

1 Audi A6/3,2/FS1 8.955,00
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3. Merilo za izbor: najvišja ponujena vrednost 
v EUR. V primeru več enakih najugodnejših ponudb 
se postopek nadaljuje s pogajanji med temi ponudniki.

4. Predložitev ponudbe
Ponudbo za nakup osebnega vozila lahko dajo fi-

zične in pravne osebe. Ponudniki svoje pisne ponudbe 
pošljejo po pošti ali oddajo osebno na naslov: UP ZRS, 
Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper.

Rok za predložitev ponudb je do 26. 5. 2014 do 
12. ure. Ponudbo je potrebno predložiti v zaprti kuverti 
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup osebnih av-
tomobilov.

5. Kupec premičnine, ki je predmet javnega zbiranja 
ponudb, mora plačati tudi vse stroške prenosa lastništva 
avtomobila. Ponudba mora veljati še najmanj 45 dni od 
dneva odpiranja ponudb.

6. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani 
varščini, v višini 2 % ponujene cene.

7. Javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 2014 ob 14. uri, 
v prostorih UP ZRS – sejna soba.

8. Upravljavec si pridržuje pravico, da razpisno do-
kumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe 
in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del 
razpisne dokumentacije.

UP ZRS

Št. 430-5/2014 Ob-2386/14

Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Men-
geš, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 
35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Letnega načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Mengeš za 
leto 2013/2014 (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 1/13 
in 5/14)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mengeš

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 
Mengeš, matična št.: 5880483, davčna št. 74039059.

2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izho-
diščna cena

a) Nezazidano stavbno zemljišče, ID nepremičnine 
(1938-261-17), v velikosti 513,00 m2. Lokacija in na-
membnost prodajane nepremičnine: nepremičnina se 
nahaja v enoti urejanja prostora EUP –ME – 39 CU/11 
in je opredeljena kot zemljišče za gradnjo stavb. Podrob-
nejša merila in pogoji so razvidni iz lokacijske informaci-
je, ki je dosegljiva na spletni strani, www.menges.si, pod 
rubriko objave, razpolaganje s stvarnim premoženjem. 
Izhodiščna cena: 85.000,00 EUR. Navedena izhodiščna 
cena vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

b) Trosobno stanovanje v tretjem nadstropju pe-
tnadstropne večstanovanjske stavbe na naslovu Sloven-
ska cesta 24 a, Mengeš, ID stanovanja (1938-886-6), 
v neto tlorisni površini 91,00 m2. (klet 3,30 m2, odprt 
balkon 1,50 m2), uporabna površina: 80,30 m2, korigira-
na: 82,70 m2. Dostop do stanovanja je preko notranje-
ga stopnišča, dvigala ni. Objekt je na zunaj obnovljen 
(prenova strehe in fasade v letu 2009), stanovanje pa je 
potrebno popolne prenove, kot da je v III. gradbeni fazi. 
Izhodiščna cena: 50.000,00 EUR. Navedena izhodiščna 
cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga 
plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina se kupuje po načelu »videno 

– kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi 
napak ne bo upoštevano.

3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-
terega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal 
najugodnejšo ponudbo (najvišja ponujena cena) in bo 
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.

3.3. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogod-
ba najpozneje v 15 dneh po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika. Če le-ta ne sklene pogodbe v tem 
roku, organizator lahko podaljša rok za sklenitev pogod-
be, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži varščino. 
Če najugodnejši ponudnik niti v podaljšanem roku ne 
podpiše pogodbe, se njegova varščina zadrži. Pogodba 
pa se sklene z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last, s pravico vpisa lastninske pravice 
na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.

3.6. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plača-
ti še stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

4.1. Ponudnik, ki želi sodelovati na razpisu, je dol-
žan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene po-
samezne nepremičnine. Ponudbi za nakup posamezne 
nepremičnine je potrebno priložiti potrdilo o plačilu var-
ščine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun 
Občine Mengeš, IBAN SI56 0110 0010 0001 698, odprt 
pri Banki Slovenije, in sicer do dneva izteka roka za 
zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelo-
vanje pri nakupu posamezne predmetne nepremičnine. 
V primeru, da ponudnik vplača varščino in ne posreduje 
ponudbe, se varščina zadrži. Prav tako se varščina za-
drži v primeru, če ponudnik po plačilu varščine, ponudbo 
za nakup posamezne nepremičnine umakne. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, 
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 
15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek, oziroma fir-

mo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično šte-
vilko, davčno številko, številko transakcijskega računa, 
naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo 
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,

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

– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami. V primeru, da ponudba ne bo od-
dana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo 
upoštevala.

4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovoj-
nici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nepremičnine 
«, na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 
1234 Mengeš, do 26. 5. do 11. ure. Ponudba oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka mora biti oddana do 
navedenega roka (upošteva se datum in čas poštnega 
žiga). Ponudba, ki bo prejeta po tem roku, komisija ne 
bo upoštevala.

4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega doku-

menta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki posa-

mezniki),
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– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 
ne starejši od 3 mesecev,

– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe in 

o vezanosti na dano ponudbo do 31. 7. 2014.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše in-

formacije o predmetni nepremičnini in informacije za 
ogled nepremičnine zainteresirani dobijo na Občini 
Mengeš, kontaktna oseba za nepremičnino pod tč. (a): 
Robert Špenko, tel. 01/724-71-09, elektronska pošta: 
robert.spenko@menges.si, za nepremičnino pod tč. (b) 
pa Urban Kolar, tel. 01/724-71-06, elektronska pošta: 
urban.kolar1@menges.si. Ogled nepremičnin je možen 
po predhodnem dogovoru.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Javno odpiranje prispelih ponudb bo 27. 5. 

2014, s pričetkom ob 11. uri, v sejni sobi Občine Men-
geš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako vi-
soko kupnino v roku 8 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi 
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po poteku roka za javno zbiranje ponudb.

6.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Župan oziroma komisija s soglasjem župana lahko usta-
vita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega 
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi 
na internetni strani Občine Mengeš: www.menges.si, 
pod rubriko objave, razpolaganje s stvarnim premože-
njem, kjer je na voljo tudi obrazec: izjava o sprejemanju 
pogojev javne ponudbe in izjava o vezanosti na dano 
ponudbo.

Občina Mengeš

Št. 3502-227/2014 Ob-2387/14

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13, 10/14) in sklepa Komisije za ravnanje z občin-
skim premoženjem z dne 22. 4. 2014

javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč v lasti Mestne občine Celje

1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega 
zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. 1074-Sp. Hudinja.
Predmet prodaje je stavbno zemljišče, označeno 

s parc. št. 994/3 – v izmeri 478 m2, k.o. 1074-Sp. Hu-
dinja.

Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlo-
kom o spremembah in dopolnitve zazidalnega načrta 
rekreacijski center na Golovcu-območje stanovanjske 
gradnje po proj. št. 431/02 URBANA Kočar in Kočar 
d.o.o. Velenje, sprejet z odlokom, objavljenim v Ura-
dnem listu RS, št. 69/02, 26/11 – UPB predstavlja pred-
metna parcela stavbno zemljišče, namenjeno gradnji 
stanovanjskega objekta.

Izhodiščna cena zemljišča znaša 76,50 EUR/m2 ozi-
roma skupaj za celotno kvadraturo 478 m2 36.567,00 EUR. 
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22 %.

b) Lokacija v k.o. 1071-Škofja vas
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči, označeni 

s parc. št. 328/1 – v izmeri 174 m2, parc. št. 328/3 – v iz-
meri 885 m2, obe k.o. 1071-Škofja vas.

Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlo-
kom o sprejetju zazidalnega načrta RTP Celje po proj. 
št. 29/86 Razvojnega centra Celje, TOZD Planiranje, 
sprejet z odlokom, objavljenim v Uradnem listu SRS, 
št. 29/87 predstavljata predmetni parceli stavbno zemlji-
šče, namenjeno izgradnji II. etape RTP Celje (severni 
plato stikališča, vključno s tangiranimi objekti in napra-
vami ter zunanjo ureditvijo).

Izhodiščna cena zemljišča znaša 50,00 EUR/m2 ozi-
roma skupaj za celotno kvadraturo 1059 m2 52.950,00 EUR. 
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22 %.

c) Lokacija v k.o. 1074-Sp. Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče, označeno 

s parc. št. 1145/2 – v izmeri 433 m2, k.o. 1074-Sp. Hu-
dinja.

Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlo-
kom o zazidalnem načrtu Nova vas (Uradni list SRS, 
št. 18/76, 23/84, 19/85 in 2/88 ter Uradni list RS, št. 16/93 
in 69/93) predstavlja predmetna parcela stavbno zemlji-
šče, namenjeno izgradnji dveh dovozov do predvidenih 
stanovanjskih hiš.

Izhodiščna cena zemljišča znaša 70,00 EUR/m2 ozi-
roma skupaj za celotno kvadraturo 433 m2 30.310,00 EUR. 
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22 %.

3. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik mora pla-
čati varščino v višini 10 % izhodiščne cene pod posa-
mezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine 
Celje, štev. IBAN: SI56 012110100002855 MOC prora-
čun, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na 
št. 28 75108-7221002-70032214, koda namena: OTHR, 
z navedbo »plačilo varščine za javni razpis-zemljišča«.

4. Pogoji prodaje
a) Zemljišča se prodajajo po načelu videno – ku-

pljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku 

odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa 
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika.

c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje 
velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo ob-
računal glede na predložen projekt investitorja v uprav-
nem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je 
dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z ve-
ljavnim 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 ponudniku« (Pri-

loga št. 1),
b) Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodišč-

ne cene, določene pod posamezno lokacijo v 2. točki 
razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2),

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

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

v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista; 
izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne 
osebe in samostojne podjetnike, pri čemer izpis iz sodne-
ga ali poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni),

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za prav-
ne osebe in samostojne podjetnike; potrdilo DURS 
o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše 
od 30 dni.
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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 skle-
nitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je 
bistvena sestavina pravnega posla.

7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnej-
šega ponudnika

a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo 
ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti ku-
verti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb 
za prodajo zemljišč« na naslov: Mestna občina Celje, 
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo 
ponudbe je 27. 5. 2014 do 10. ure. Kot pravočasne se 
bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in 
ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter 
komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000 
Celje.

b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne po-
nudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne po-
nudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpi-
snih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponud-
be), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih 
postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. 
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 
7.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 pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo do-
polni do odpiranja ponudb.

d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni 
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišč z naju-
godnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek 
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

e) Ponudba veže ponudnika do 31. 7. 2014 in do 
tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug 
način razveljaviti.

f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sej-
ni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, 
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (II. nadstropje), 27. 5. 
2014 ob 10.15. Predstavniki ponudnikov se morajo v pri-
meru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim 
dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar 
gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo 
obravnavala Komisija za ravnanje z občinskim premo-
ženjem (v nadaljevanju komisija).

g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni 
izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno po-
godbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru 
lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednje-
ga najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži 
varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.

h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami 
več najugodnejših ponudb, 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 pojasnila v zvezi 
s prodajo stavbnih zemljišč in poslovnih prostorov lahko 
zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, 
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih 
knezov 9, Celje, na tel. 03/426-56-41 (Aleksandra Re-
zar) in na tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko).

Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je 
objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje, www.
celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 478-0026/2014 Ob-2394/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11) in skladno z letnim načrtom ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2014, 
objavljamo

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda, tel. 01/724-74-00, faks 01/834-13-23, 
e-mail: obcina.komenda@siol.net.

2. Predmet prodaje je del kmetijskega zemljišča 
parc. št. 1006/5, k.o. 1906 Suhadole. Celotna površina 
zemljišča je 7618 m2, prodaja se solastniški delež do 
833/1250, ki je v lasti Občine Komenda. Prodaja se vrši 
po načelu »videno – kupljeno«. Kasnejše reklamacije 
niso možne, niti ni možno uveljavljanje morebitnih skri-
tih napak.

3. Prodajalčeva ponudba za prodajo kmetijskega 
zemljišča bo do vključno 28. 5. 2014 objavljena na 
e-portalu in na oglasni deski UE Kamnik, Glavni trg 24, 
1240 Kamnik ter na oglasni deski Občine Komenda, Zaj-
čeva 23, 1218 Komenda. Izklicna cena znaša 10 €/m2 
zemljišča, v ceno niso vštete davščine, ki jih plača ku-
pec.

4. Kupec mora do vključno 28. 5. 2014 dati pisno iz-
javo o sprejemu ponudbe in jo priporočeno s povratnico 
poslati (ali dostaviti neposredno) na Občino Komenda, 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda in na Upravno enoto 
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

5. Z izbranim kupcem bo predvidoma do 15. 6. 2014 
sklenjena kupoprodajna pogodba. Celotna kupnina se 
plača na prodajalčev TRR v tridesetih dneh po overitvi 
pogodbe.

6. Kupci lahko morebitna vprašanja pošljejo na kup-
čev e-mail še sedem dni po objavi razpisa v Uradnem 
listu RS. Pisni odgovor lahko po e-mailu pričakujejo na-
slednji delovni dan po zastavljenem vprašanju.

7. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, pro-
dajalčeva ponudba pa na način, kot je opisano v 3. točki 
tega razpisa.

Občina Komenda

 Ob-2408/14

Občinski svet Občine Bovec je na podlagi Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Pravilnika o odda-
janju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem 
(Uradni list RS, št. 55/11) v nadaljevanju 31. redne seje 
z dne 1. 4. 2014 sprejel sklep, da se razpiše

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem za 

gostinsko dejavnost v prostorih trdnjave Kluže
1. Splošni podatki
Gostinski lokal, ki se daje v najem, se nahaja 

v objektu Trdnjava Kluže. Prostori trdnjave Kluže so 
last Občine Bovec. Prostori, namenjeni gostinski po-
nudbi so v levem traktu pritličja. Sanitarni prostori za 
gostinsko osebje so v nadstropju. Za namen okrepče-
valnice bo Občina Bovec dala v najem en prostor, opre-
mljen s pultom, s površino 34,10 m2 (3), predprostor, 
s površino 5,30 m2 (2), prostor z WC-jem in tušem za 
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gostinsko osebje s prostorom za garderobo in čistila, 
s površino 10,10 m2 (1) ter prostor za skladišče bifeja, 
s površino 10,40 m2 (5).

Komunalni priključki so zagotovljeni.
2. Namembnost poslovnega prostora
Gostinska ponudba je v tovrstnih objektih, v našem 

primeru sicer predvidena kot dopolnilna dejavnost, izre-
dnega pomena za razvoj primarnih – razstavne, priredi-
tveno-protokolarne in seminarske dejavnosti. Ob zago-
tavljanju kvalitetnih storitev gostinstvo lahko pomembno 
prispeva k obiskanosti in prepoznavnosti Kluž in s tem 
tudi vpliva na tržnost ponudbe.

Prostori za gostinstvo ne predvidevajo kuhinjskih 
prostorov, predvidena je ponudba okrepčevalnice.

3. Obdobje, za katerega se poslovni prostor daje 
v najem ter pogoji poslovanja

Poslovni prostor za gostinsko dejavnost se daje 
v najem za dve leti z možnostjo podaljšanja. Trdnjava 
Kluže je odprta med poletno sezono in sicer od maja 
do oktobra. Urnik in pričetek obratovanja določi Občina 
Bovec. Urnik obratovanja gostinskega lokala naj bi bil 
usklajen z urnikom odprtja trdnjave. Za to obdobje je 
treba pridobiti ustrezno upravno dovoljenje za sezonsko 
gostinsko dejavnost. Morebitna odstopanja obratoval-
nega časa so možna po predhodnem soglasju z naje-
modajalcem.

Od najemnika se pričakuje, da:
– da njegova ponudba ustreza merilom izbora, pri 

čemer je ponudnik registriran za gostinsko dejavnost, 
izpolnjuje s tem v zvezi vse predpisane pogoje ter name-
rava pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja,

– se je pripravljen dogovarjati z Občino Bovec ter 
ostalimi uporabniki objekta,

– izbrani ponudnik bo moral za izvedbo zaključenih 
sprejemov in/ali lastnih prireditev pridobiti predhodno 
soglasje najemodajalca, v okviru sklenjene pogodbe,

– izbrani ponudnik bo moral na svoje stroške pri-
dobiti potrebno dokumentacijo in upravna dovoljenja 
za opravljanje dejavnosti na lokaciji, ki je predmet tega 
razpisa,

– po prenehanju najema najemnik prostore izprazni 
in jih preda v stanju, kot jih je prejel ob sklenitvi pogodbe.

4. Kdo se lahko prijavi: prijavijo se lahko vse pravne 
in fizične osebe, ki so registrirane za gostinsko dejav-
nost.

5. Rok prijave ter obvezna označba kuverte
Datum objave razpisne dokumentacije javnega zbi-

ranja ponudb je 9. 5. 2014.
Rok prijave ponudnikov je 10 dni od objave v Ura-

dnem listu RS. Prijavo je treba poslati na naslov: Občina 
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, s pripisom: 
Gostinstvo Kluže – Ne odpiraj.

6. Cena najemnine
Najemnina se obračunava in plačuje za obdobje 

obratovanja. Začetna cena mesečne najemnine je po 
Pravilniku o oddajanju nepremičnega premoženja Obči-
ne Bovec v najem (Uradni list RS, št. 55/11) za območje 
III – ostala naselja v Občini Bovec 2,48 €/m2 za najeto 
površino. Občina Bovec daje v najem prostore v veli-
kosti 59,9 m2, kar znaša 148,55 €/mesečno. Ponujena 
najemnina ne sme biti nižja od minimalne. Najemnina se 
prične zaračunavati z dnem podpisa pogodbe. Najemnik 
bo najemnino plačeval lastniku za tekoči mesec na pod-
lagi izstavljenega računa.

Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom var-
ščine v višini ene ponujene mesečne najemnine na 
transakcijski račun Občine Bovec: 01206-0100015128, 
številka sklica: 35280/2014-3. Potrdilo o plačanem jam-

čevalnem znesku za resnost ponudbe je treba priložiti 
ponudbi.

Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez 
obresti vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom 
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od izdaje sklepa 
o izbiri najugodnejšega ponudnika.

V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo ena-
ko ceno in enakovredno gostinsko ponudbo, jih lahko 
komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi 
pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga žu-
panu končno odločitev.

7. Drugi pogoji
Vse obratovalne stroške gostinskega obrata porav-

nava najemnik, s tem, da vodooskrbo zagotavlja Občina 
Bovec brezplačno. Najemojemalec najete nepremičnine 
ne sme oddajati v podnajem.

8. Kaj vsebuje vloga
(1) izpolnjen Prijavni obrazec,
(2) kratek opis dejavnosti ponudnika ter vizija (la-

sten program) gostinske ponudbe v trdnjavi Kluže – do-
pisati! (lahko tudi samostojna priloga),

(3) Izjava ponudnika, da ima registracijo za opra-
vljanje gostinske dejavnost (obvezno priložiti),

(4) izpolnjena Izjava o strinjanju s pogoji poslova-
nja,

(5) izpolnjena Izjava o višini ponujene mesečne 
najemnine,

(6) kopija potrdila o plačilu jamstva za resnost po-
nudbe (obvezno priložiti).

9. Odpiranje ponudb
Prispele ponudbe bo obravnavala komisija, ime-

novana s sklepom župana ter ugotovila, če izpolnjujejo 
pogoje javnega natečaja. Ponudbe, ki ne bodo izpol-
njevale pogojev, bo izločila, ostale pa obravnavala na 
podlagi kriterijev Pravilnika o oddajanju nepremičnega 
premoženja Občine Bovec v najem (Uradni list RS, 
št. 55/11) ter svoje ugotovitve in predlog o izbiri posre-
dovala Občinskemu svetu Občine Bovec. Občinski svet 
bo na podlagi predloga o izbiri sprejel sklep o oddaji 
poslovnega prostora v najem.

10. Merila ocenjevanja
Upoštevajo se kriteriji ocenjevanja prispelih po-

nudb, kakor je navedeno v Pravilniku o oddajanju ne-
premičnega premoženja Občine Bovec v najem (Uradni 
list RS, št. 55/11), in sicer:

– ponujena dejavnost, ki se bo v poslovnem prosto-
ru opravljala (vsebinsko vrednotenje, 10 %),

– ponujena višina najemnine za poslovni prostor, 
ki ne more biti nižja od tiste, ki je navedena v razpisu 
90 %).

Pogoj za obravnavo vlog je popolna razpisna do-
kumentacija.

V primeru enakovrednih ponudb ima prednost tisti 
ponudnik, ki ima stalno bivališče oziroma sedež podjetja 
v Občini Bovec.

Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni 
zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim 
ponudnikom oziroma lahko postopek do sklenitve naje-
mne pogodbe ustavi.

11. Sklepanje pogodbe
Vsi ponudniki, ki bodo sodelovali pri javnem zbira-

nju ponudb, bodo o odločitvi občinskega sveta sezna-
njeni v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponu-
dnika. Izbrani ponudnik mora skleniti najemno pogodbo 
najkasneje v roku 15 dni od dokončnosti sklepa o izbiri, 
v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od name-
re za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina 
zadrži, občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove na-
slednjega najugodnejšega ponudnika.
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12. Dodatna vprašanja ter možnost udeležbe na 
informativnem sestanku

Za vse informacije v zvezi z zbiranjem ponudb je na 
voljo Iris Stres, Oddelek za upravljanje občinskih objek-
tov (tel. 05/388-67-58 ter GSM: 051/361-070).

Informativni sestanek z ogledom prostorov, name-
njenih gostinski dejavnosti, ki so vsebina najema, raz-
pisanega s tem natečajem, bo v trdnjavi Kluže po pred-
hodnem dogovoru.

13. Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je dostopna je na spletni 

strani Občine Bovec (http://www.obcina.bovec.si/razpi-
si-natecaji-pozivi).

Javno zbiranje ponudb je v Občini Bovec vodeno 
z razpisno dokumentacijo pod številko 35280/2014-3.

Občina Bovec

Št. 478-44/2014-2 Ob-2410/14

Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska 
Bistrica, na podlagi 22. člena v povezavi s 33. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 
in 47/13 – ZDU-1G) in 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja

zbiranje pisnih ponudb
za prodajo premičnin po sklopih

1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Bohinj, Trigla-
vska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.

2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so premičnine, ki se prodajajo 

v dveh posamičnih sklopih:
Sklop 1:
Predmet prodaje je vozilo Mercedes Unimog 406 

s priključki:
A. Vozilo Mercedes Unimog:
Znamka: Mercedes, tip: Unimog 406, leto izdelave: 

1986, del. prostornina: 5675 cm3, moč motorja: 59 KW, 
prevoženi km: 28507.

B. Posipalec 16H:
Znamka: Gmeiner, tip: EKWA 12V, serijska št.: 

21011279, prostornina: 0,5 m3.
C. Mulčer MKT 13R:
Znamka: Dücker, tip: MKT 13R, serijska št.: 

9891123, leto izdelave: 2000.
D. Čelni nakladalec:
Znamka: Schmidt, leto izdelave: 1988.
Sklop 2:
Predmet prodaje je rovokopač Massey Ferguson 

s priključki:
E. Rovokopač Massey Ferguson:
Znamka: Massey Ferguson, tip: MF 860, leto izde-

lave: 1995, moč motorja: 67 KW, prevoženi km: 28351, 
dodatek: odpiralna žlica, planirka.

F. Izkopna žlica (B=40cm):
Širina: B=40 cm.
G. Izkopna žlica (B=60cm):
Širina: B=60 cm.
3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji pre-

mičnin.
4. Izhodiščna cena
Izhodiščne cene so bile pridobljene na podlagi ceni-

tve, s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti stro-
jev in opreme, Slovenskega inštituta za revizijo.

Za predmete prodaje je izhodiščna cena naslednja:
– za sklop 1: 7820,00 €,
– za sklop 2: 5720,00 €.

V izhodiščnih cenah ni zajet DDV, ki ga plača ku-
pec.

Upošteva se stopnja davka na dodano vrednost 
(DDV) skladno z zakonodajo, veljavno na dan izstavitve 
računa. Stranke so si soglasne, da se lahko višina ce-
lotne kupnine spremeni, v primeru spremembe stopnje 
DDV.

5. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogod-

bo in podpisan izvod le-te vrniti naslovnemu organu 
v 8 dneh po prejemu ter plačati kupnino in prevzeti ku-
pljeno premičnino v roku 8 dni od dneva podpisa pogod-
be. Če kupec v roku ne plača kupnine, se mu varščina 
ne vrne oziroma, če ne prevzame v danem roku kuplje-
ne premičnine, preide nevarnost uničenja, poškodova-
nja ali odtujitve kupljene premičnine na kupca.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe.

6. Vplačilo varščine
Varščina znaša:
– za sklop 1: 782,00 €,
– za sklop 2: 572,00 €.
Za sodelovanje v postopku zbiranja ponudb, je po-

trebno pred rokom za oddajo ponudb vplačati varščino 
v višini 10 % izhodiščne cene za posamezni sklop, na 
podračun Občine Bohinj št.: SI56 0120 4010 0008 048 
in pri tem navesti referenco SI00 0478-442014, z naved-
bo: »Plačilo varščine – za sklop___« (dopolniti s številko 
sklopa). Varščina se vplačuje za vsak sklop posebej.

Ponudniki so dolžni vplačati varščino za posame-
zni sklop najkasneje do 21. 5. 2014 do 9. ure. Vplačilo 
varščine je pogoj za upoštevanje ponudbe in mora biti 
priložena ponudbi, saj je obvezna sestavina le-te.

Najugodnejšemu ponudniku se bo vplačana varšči-
na vštela v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo varščina 
vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnej-
šega ponudnika brez obresti.

7. Pogoji prodaje: predmetno premično premoženje 
se prodaja ločeno po sklopih. Vsak sklop predstavlja 
zaokroženo celoto in se prodaja po načelu videno-ku-
pljeno, premičnine so brez garancije in po prevzemu 
niso možne reklamacije glede kvalitete.

Ponudnik je dolžan k ponudbi za posamezni sklop 
priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti 
manjša od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede 
višjo ceno od izhodiščne.

8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik ali fizična oseba.

Ponudba mora vsebovati naslednje podatke:
– priimek in ime oziroma naziv pravne osebe ter 

naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– davčna številka ponudnika,
– pisno pooblastilo za zastopanje, v primeru, da se 

ponudba poda po pooblaščencu,
– navedbo premičnine, oziroma sklopa, na katero 

se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene,
– potrdilo o plačilu varščine,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji 

razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma po-
oblaščenca (v primeru pravne osebe se izjava podpiše 
s strani zakonitega zastopnika in overi z žigom).

9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Za vsak posamezni sklop bo izbran ponudnik, ki 

bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 8. točke razpisa, 
ponudil najvišjo ponujeno ceno (kupnino) nad izhodišč-
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no ceno, v primeru da bo ponudnik samo eden pa vsaj 
ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.

Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših 
ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe za 
posamezni sklop, lahko pristojni organ občine:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

10. Rok za oddajo ponudb
Komisija bo upoštevala le ponudbe, ki bodo vsebo-

vale vse podatke iz 8. točke in dokazilo o vplačani var-
ščini ter bodo prispele priporočeno po pošti, ali osebno 
oddane v tajništvu Občine Bohinj (pisarna št. 11) najpo-
zneje do srede, 21. 5. 2014 do 9. ure. Ponudbo je do 
roka za oddajo možno dopolniti. Po izteku roka oddaje 
ponudb, le te ni več možno umakniti. Nepravočasno 
prejete ponudbe bodo v zaprtih ovojnicah vrnjene po-
nudnikom.

Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v zaprti kuverti, 
priporočeno po pošti na naslov: Občina Bohinj, Trigla-
vska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica ali oddati osebno 
v tajništvu (pisarna št. 11), s pripisom »Ne odpiraj – Po-
nudba za odkup premičnin«.

11. Kraj in čas javnega odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo v sredo, dne 21. 5. 2014 ob 11. uri, 
v sejni sobi Občine Bohinj.

Občina Bohinj bo o izidu zbiranja ponudb ponudni-
ke obvestila v roku 5 dni po končanem izboru najugo-
dnejšega ponudnika. Z izbranimi ponudniki bo za nakup 
premičnin sklenjena pogodba.

12. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije 
in ogled

Celotno razpisno dokumentacijo s prilogami je mo-
žno dobiti na spletni strani Občine Bohinj: www.obci-
na.bohinj.si.

Premičnine se nahajajo na Režijskem obratu Ob-
čine Bohinj, Rožna ulica 18, 4264 Bohinjska Bi strica.

Ogled premičnin je možen po predhodnem do-
govoru v poslovnem času Režijskega obrata Občine 
Bohinj. Morebitne dodatne informacije lahko dobite na 
tel. 04/577-01-54 oziroma na elektronskem naslovu sil-
vo.odar(at)obcina.bohinj.si.

13. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Obči-
ne Bohinj: www.obcina.bohinj.si.

Občina Bohinj

 Ob-2411/14

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G).

javno zbiranje ponudb
za oddajo paviljona gostinskega vrta – Špica
objavljeno na spletni strani http://www.Ljub-

ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ od dne 9. 5. 
2014 do dne 24. 5. 2014.

I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne 
najemnine:

Poslovni prostori:
1. Paviljon gostinskega vrta – Špica
Paviljon gostinskega vrta se oddaja za namen opra-

vljanja gostinske dejavnosti z vlaganji najemnika v ure-

ditev in dokončanje gostinskega lokala na ploščadi. 
Predmet najema je Paviljon gostinskega vrta na Špici, 
kot je podrobno opredeljeno v spodnjem odstavku, Pa-
viljon gostinskega vrta je umeščen v segment parka 
z baliniščem, kot neposredni podaljšek tega elementa.

Najem obsega:
– Zunanja tlakovana nepokrita površina (ploščad, 

na kateri bo stal objekt s gostinskim pultom) na kate-
ri je možnost senčenja s senčniki ali tendami površi-
ne 199,00 m2. Objekt, ki ga bo moral najemnik sam 
postaviti na ploščad za potrebe opravljanja gostinske 
dejavnosti, lahko meri maksimalno v dolžino 14,64 m in 
širino 2,43 m, kar predstavlja dve modularni enoti (zuna-
nje mere ene enote znaša 7,32 m x 2,43 m);

– balinišče, v izmeri 94,16 m2, ki se nahaja v nepo-
sredni bližini gostinskega vrta;

– toaletni prostori v servisnem objektu, ki se nahaja 
ob Grubarjevem prekopu, v skupni velikosti 22,17 m2 in 
obsega prostor za osebje lokala, v velikosti 12,09 m2, 
toaletni prostori s tušem, v velikosti 5,00 m2 in dodaten 
pomožni prostor, v velikosti 5,08 m2.

Izhodiščna ocenjena najemnina za najem paviljona 
oziroma gostinskega vrta (objekta, zunanje površine, 
toaletnih prostorov in balinišča znaša 1.430,00 EUR na 
mesec brez obratovalnih stroškov.

Posebni pogoji za najem:
– Na površini, ki je predmet javnega razpisa, se po-

stavi paviljon gostinskega vrta, priključen na obstoječe 
komunalne priključke. Vse stroške obratovanja (uporaba 
električne energije, poraba vode in drugi morebitni pri-
ključki) nosi najemnik.

– Paviljon je najemnik dolžan usposobiti za obra-
tovanje in pridobiti vsa po veljavni zakonodaji potreb-
na dovoljenja z lastnimi sredstvi. Vložena sredstva za 
izgradnjo bremenijo najemnika samega, zato bo moral 
podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku 
za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik je oproščen 
plačevanja najemnine vendar največ za dobo šestih 
mesecev od podpisa najemne pogodbe. Najemnik je 
dolžan po pričetku opravljanja dejavnosti ali najkasneje 
po preteku 6-ih mesecev od podpisa najemne pogodbe 
plačevati najemnino v skladu z najemno pogodbo.

– Najemnik mora pred postavitvijo modularnih enot 
pridobiti soglasje Mestne občine Ljub ljana o zunanjem 
izgledu objekta. Kolikor najemniku niso jasni vsi pogoji 
glede postavitve modularne enote za opravljanje go-
stinske dejavnosti in njegove zunanjosti, je obvezna 
konzultacija z Mestno občino Ljub ljana, kot tudi glede 
ureditve površine na tlakovanem delu, balinišču in ser-
visnih prostorih.

– Predviden vložek postavitve gostinskega objekta 
bremenijo najemnika samega brez možnosti povrnitve 
vloženih sredstev.

– Mestna občina Ljub ljana si pridružuje pravico, 
da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine po-
nujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal 
v paviljonu gostinskega vrta oziroma neposredni okolici. 
Razmerje med kriterijema je 50 % za višino ponujene 
najemnine in 50 % za program, ki se bo izvajal v paviljo-
nu gostinskega vrta oziroma neposredni okolici.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik 
dobi, je 100 točk. Od tega največ 50 točk za višino po-
nujene najemnine in največ 50 točk za program, ki se 
bo izvajal.

– Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti 
takoj po izgradnji paviljona gostinskega vrta, najkasneje 
pa v roku šestih mesecev od podpisa pogodbe.

– Najemnik paviljona gostinskega vrta ne sme od-
dajati v podnajem.
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– Najemnik mora na lastne stroške sam pridobiti 
vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za 
opravljanje gostinske dejavnosti in izvedbe kulturnega 
programa.

– Mestna občina Ljub ljana si pridržuje pravico upo-
rabe paviljona gostinskega vrta za potrebe mestnih pri-
reditev. Najemnik mora, v primeru mestnih prireditev, 
program in obratovalni čas prilagoditi trajanju in vsebini 
le-teh.

– Gostinska in programska ponudba mora biti z vi-
dika kulture na visoki ravni, prepoznavna in privlačna ter 
primerna odprtemu prostoru ter urbanemu okolju.

– Ponudba v gostinskem lokalu mora biti v skladu 
s pogoji Zdravstvenega inšpektorata RS in v skladu 
s HACCP standardi.

– Najemnik mora neposredno okolico gostinskega 
vrta redno vzdrževati. To zajema redno vzdrževanje in 
čiščenje paviljona gostinskega vrta, skupaj s površino 
tlakovane ploščadi, baliniščem in servisnimi prostori, 
ter čiščenje neposredne okolice gostinskega paviljona. 
Glede na to, da je paviljon gostinskega vrta umeščen 
v segment parka z baliniščem, kot neposredni podalj-
šek tega elementa, mora najemnik vzeti v upravljanje 
in redno vzdrževanje tudi balinišče, kot sestavni del 
paviljona.

– Najemnik balinišča ne sme oddajati v podnajem.
– Servisni prostori namenjeni gostinskemu vrtu se 

nahajajo v servisnem objektu ob brvi čez Grubarjev 
prekop. Objekt je potisnjen v brežino, obsega pa javne 
sanitarije (ženski, moški, invalidi in previjalnica), skladi-
šče ter sanitarije za osebje paviljona. Dostop do objekta 
za potrebe dostave je možen s platoja Prule. Najemnik 
je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodarina, ele-
ktrika, itd…) upravljavcu javnih toaletnih prostorov ter 
strošek čiščenja skupnega dela javnih sanitarij.

– Glede odpiranja in zapiranja servisnega prosto-
ra in javnih toaletnih prostorov se najemnik dogovori 
z upravljavcem javnih toaletnih prostorov.

– Gostinski lokal mora obratovati celo leto, ne gle-
de na vremenske razmere. V primeru, da vremenske 
razmere ne dovoljujejo obratovanja zunanjih površin 
oziroma površin, ki so nepokrite (ploščad in balinišče), 
se v dogovoru z najemodajalcem lahko zniža najemnina, 
vendar ne več kot za 50 % od pogodbeno določne višine 
najemnine. Možnost znižanja velja le za mesece januar, 
februar in marec.

– Obratovalni čas – najemnik mora zagotoviti obra-
tovanje lokala vsak dan v tednu po naslednjem obrato-
valnem času:

– poletni čas: od 1. 4. do 15. 10. od 7. ure zjutraj 
do 1. ure ponoči,

– zimski čas: od 16. 10. do 31. 3. od 8. ure zjutraj 
do 22. ure zvečer.

– V primeru posebnih kulturnih dogodkov (koncerti, 
drugi eventi), mora najemnik za podaljšanje obratoval-
nega časa zaprositi za soglasje pristojni oddelek MOL.

– Gostinski prostor oziroma paviljon mora biti do-
stopen tudi za invalide na vozičkih ter otroške vozičke.

– Najemnik ne sme z ničemer posegati v drevesa 
v neposredni bližini in okolici Špice.

– Najemnik se zavezuje, da bo skrbel, da gostinska 
dejavnost in kulturni program ne bosta hrupna in moteča 
za okoliške stanovalce in poslovne dejavnosti skladno 
z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v oko-
lju (Uradni list RS, št. 121/04).

– Za uporabo zvočne naprave na prireditvi mora or-
ganizator prireditve v skladu z Uredbo o načinu porabe 
zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo 
hrup (Uradni list RS, št. 118/05) pridobiti dovoljenje za 

začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, ki ga 
izda MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in pro-
met, Trg MDB 7, Ljub ljana.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Predloženi in izpolnjeni dokumenti:
a. Prijavni obrazec
Dokazilo: izpolnjen obrazec prijava
b. Izjava, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji
Dokazilo: izjava ponudnika
c. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravlja-

nje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: izpisek iz AJPES-a (ožigosan in podpi-

san s strani ponudnika)
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega 

registra, ki izkazuje zadnje stanje
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev
4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega 

registra
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni.
d. Opis dejavnosti, ki bi potekala v gostinskem pa-

viljonu in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika ter 
reference in priporočila

e. Pravne osebe (razen neposredni proračunski 
uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni 
podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih 
sredstvih, in sicer:

1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo tran-
sakcijske račune,

2. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh raču-
nov v preteklem letu,

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih 

AJPES.
2. Bančna garancija:
Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predlo-

žiti brezpogojno bančno garancijo za resnost ponudbe in 
za izpolnitev obveznosti plačila enkratnega nadomestila, 
unovčljivo na prvi poziv, v višini treh izhodiščnih me-
sečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine 
Ljub ljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajni-
štvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. 
Nagode v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure 
in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 
16. ure ter petek od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije 
mora biti vsaj do 24. 5. 2015.

Če ponudnik ne predloži bančne garancije za re-
snost ponudbe, se šteje njegova ponudba kot nepravilna 
in se izloči iz nadaljnjega postopka.

Dokazilo: original bančna garancija za resnost po-
nudbe

3. Posebni pogoji:
– Ponudnik mora predložiti izpolnjeno, podpisano 

in žigosano najemno pogodbo za najem gostinskega 
paviljona, ki jo dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu 
Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Na-
gode, v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se 
navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponu-
dniki: društva, zasebni zavodi, ustanove in gospodarske 
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti zastopnik, ki 
je porok prej naštetih pravnih sub jektov mora vlogi pri-
ložiti fotokopijo obeh strani veljavne osebne izkaznice 
oziroma potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne 
kartice z razvidno številko osebnega računa).

– Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne 
sme biti nižja od izhodiščne najemnine,

– Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 24. 5. 
2015,
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– Izjava ponudnika, da se odreka zahtevku za po-
vrnitev vloženih sredstev.

4. Ureditev gostinskega vrta
Ponudnik mora paviljon gostinskega vrta urediti 

skladno s soglasjem Mestne občine Ljub ljana.
Dokazilo: Izjava ponudnika, da bo pred postavitvijo 

objekta pridobil soglasje MOL-a.
5. Gostinska ponudba
Ponudnik mora v paviljonu gostinskega vrta ponudi-

ti tople napitke, brezalkoholne pijače in napitke, različne 
vrste piva in vin, alkoholne pijače in napitke, manjše 
v naprej pripravljene hladne prigrizke (kot npr. kanapeji, 
sendviči), sladice, sladoled, sadje. Zahteva naročnika 
je, da je ponudba kreativna, raznolika, pestra in primer-
na specifičnim okusom gostov različnih ciljnih skupin 
in cenovnih razredov, kakovostna in primerna okolju, 
v katerem paviljon deluje, ter primerna letnim časom.

Ponudnik mora zagotoviti ustrezno strokovno uspo-
sobljene natakarje, natakarji morajo aktivno znati slo-
venski jezik in pasivno vsaj dva tuja jezika.

Dokazilo: Izjava ponudnika
6. Kulturni program
Najemnik mora zagotoviti brezplačni kulturno – 

vzgojno – animacijski progam v dopoldanskem in po-
poldanskem času vsaj 3 dni v tednu s poudarkom na 
dneve v koncu tedna, in sicer:

– V dopoldanskem času morajo potekati različne 
delavnice in dejavnosti za otroke, zagotovljeno mora biti 
tudi sodelovanje po dogovoru z različnimi šolami in vrtci.

– V popoldanskem času pa mora potekati kulturni 
program na področju glasbene umetnosti in sicer organi-
zacija koncertov oziroma koncertnih ciklusov s področja 
glasbenih zvrsti: jazz, etno glasba, resna glasba, šan-
son, pop glasba ter različne delavnice tako za odrasle, 
kot tudi za otroke. Na področju uprizoritvenih umetnosti, 
program na področju gledališča za otroke, pouličnega 
gledališča, literarnih večerov.

Razmerje med področjema je 2/3 glasbe in 1/3 upri-
zoritvenih umetnosti.

– V pozno popoldanskem in večernem času mora 
najemnik zagotoviti vsaj tri prireditve tedensko (želeni 
termini so petek, sobota, nedelja) s področja glasbene, 
prireditvene in plesne dejavnosti.

V mesecih, ki so vremensko neugodni, lahko na-
jemnik prilagodi intenzivnost kulturnega programa, 
ob predhodnem dogovoru z najemodajalcem.

Dokazilo: Izjava o realizaciji zahtevanega progra-
ma, da bodo zagotavljali kvaliteto kulturnega programa

III. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja 
ponudb

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

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno od-
dali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, 
lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do skle-
nitve pravnega posla.

IV. Pogoji najema:
– Ponudnik je v svoji ponudbi dolžan upoštevati 

priloženi časovni načrt v skladu s projektno dokumen-
tacijo. Aktivnost pridobitve dovoljenja za obratovanje je 
istočasno tudi začetek obratovanja.

– Paviljon gostinskega vrta se oddaja za določen 
čas petih let, ki se lahko po poteku petih let izjemoma 
podaljša za nadaljnjih pet let, če se s tem zasleduje na-
čelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem 
Mestne občine Ljub ljana in je tako zagotovljena optimal-
na ekonomska izkoriščenost tega premoženja.

– Najemnik nima pravice oddati gostinskega pavi-
ljona v podnajem.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavb-
nega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za 
katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnih koli 
vlaganj v gostinski paviljon niti ne pridobi nikakršnih pra-
vic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

– Najemnik mora zagotoviti obratovanje dejavnosti 
vse dni v tednu, razen v primeru, da vremenske razmere 
ne dovoljujejo obratovanja.

– Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z in-
deksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po 
trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za 
najem poslovnih prostorov.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 25. 
v mesecu za tekoči mesec.

V. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo 
ponudbe

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno 
ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na 
naslov; Mestna občina Ljub ljana, Mestna uprava, Od-
delek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo 
nabrežje 2, Ljub ljana, z obvezno oznako na ovojnici 
»Ponudba za najem paviljona na Špici – Ne odpiraj«. Na 
zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv 
in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 24. 5. 
2014. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komi-
sijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po 
razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo 
biti v slovenskem jeziku.

VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 

27. 5. 2014 ob 13. uri, na naslovu: Adamič – Lundrovo 
nabrežje 2, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi št. 401.

2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom 
ponudnika.

3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnava-
la komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike 
obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka 
v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.

4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je po-
leg višine ponujene najemnine tudi vsebina kulturnega 
programa.

VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano 
ponudbo je do dne 24. 5. 2015.

VIII. Informacije: vsa pojasnila z zvezi z najemom 
dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, 
Adamič–Lundrovo nabrežje 2 (Miha Kastelic) v času 
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 
15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter 
petek od 8. do 12. ure) ali po tel. 01/306-11-39.

Mestna občina Ljub ljana

 Ob-2414/14

Na podlagi sklepa št. 4 dvajsete skupščine družbe 
CIMOS d.d., C. Marežganskega upora 2, 6000 Koper 
(»Izdajatelj«) z dne 30. 4. 2014 o povečanju osnov-
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nega kapitala Izdajatelja s stvarnimi vložki za najmanj 
112.000.000,00 EUR in največ 185.979.294,00 EUR, 
z izdajo najmanj 112.000.000 in največ 185.979.294 
novih navadnih imenskih kosovnih delnic Izdajatelja 
(»Nove delnice«), ki tvorijo isti razred z že izdanimi 
rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami Iz-
dajatelja z oznako CIMR, po emisijski vrednosti 1 evro 
za eno novo delnico, in v skladu s 37. členom ZFPPIPP 
Izdajatelj objavlja

poziv
k vpisu in vplačilu Novih delnic

Na podlagi sklepa skupščine Izdajatelja o poveča-
nju osnovnega kapitala bo vpisovanje Novih delnic pri-
čelo dne 9. 5. 2014 in bo trajalo do vključno 22. 5. 2014.

Vpisovanje in vplačevanje Novih delnic bo potekalo 
na sedežu Izdajatelja, C. Marežganskega upora 2, 6000 
Koper, v veliki sejni sobi družbe, vsak delovni dan med 
9. in 16. uro.

Pri vpisu in vplačilu Novih delnic lahko sodelujejo 
le osebe oziroma upniki, določeni v točki 4.6.1 sklepa 
o povečanju osnovnega kapitala (»Vpisniki«).

Poziv k vplačilu Novih delnic s podrobnimi navodili 
glede vpisovanja in vplačevanja Novih delnic ter sklep 
o povečanju osnovnega kapitala Izdajatelja, so objavlje-
ni na spletni aplikaciji Ljub ljanske borze, www.seonet.si 
in spletni strani Izdajatelja, www.cimos.eu.

Vpis Novih delnic se izvrši z veljavno izpolnitvijo 
in podpisom vpisnega potrdila, ki ga določajo Navo-
dila o vpisu in vplačilu Novih delnic, s strani zakonite-
ga zastopnika oziroma pooblaščenca Vpisnika. Hkrati 
s podpisom vpisnega potrdila je dolžan Vpisnik vplačati 
prodajno vrednost vpisanih Novih delnic v višini emisij-
skega zneska ene Nove delnice (1 evro), pomnoženega 
s številom vpisanih Novih delnic s strani tega Vpisnika. 
Vplačilo vpisanih Novih delnic Vpisnik izvrši tako, da 
z Izdajateljem veljavno sklene pravni posel (v vsebini, 
kot je določena z Navodili o vpisu in vplačilu Novih del-
nic), s katerim Vpisnik svoje denarne terjatve, ki so pred-
met stvarnega vložka, odstopi (cedira) Izdajatelju.

CIMOS d.d.
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Št. 101-2/2014-2 Ob-1813/14

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat 
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, vpisan v evi-
denco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 27. 5. 
1993, pod zaporedno številko 101/1993, je spremenil 
naziv sindikata in se odslej imenuje Sindikat zdravstva 
in socialnega skrbstva Slovenije, Sindikat nacio-
nalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter 
nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Skrajšano ime sindikata je Sindikat NLZOH in 
NIJZ.

Sprememba naziva sindikata velja od 7. 3. 2014 
dalje in je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 2/2014, 
z dne 7. 3. 2014.

Št. 101-26/2014-6 Ob-2282/14

Statut Sindikata NLB Propria (kratica: SNLB Pro-
pria), Trg republike 3, Ljub ljana, ki je v hrambi pri 
Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Center, na podlagi 
odločbe št. 101-16/2005-2 z dne 18. 10. 2005, in je 
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno 
številko 311, se z dnem 15. 4. 2014 izbriše iz evidence 
statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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 Ob-2389/14

Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo 
in bančništvo.

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljub-
ljana, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana.

Imena članov uprave oziroma organa upravljanja: 
direktor dr. France Arhar.

Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Jože 
Lenič, Davorin Leskovar, Giancarlo Miranda, Sonja Ana-
dolli, Andrej Andoljšek, Teodor Žepič, Heribert Fernau, 
Aleš Hauc, Janko Medja, Marko Novak, Sibil Svilan, 
Vojka Ravbar, Stefan Vavti, Mitja Otorepec.

Objave po Zakonu o medijih
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Št. 02110-74/2014 Ob-2404/14

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-
va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v pove-
zavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP 
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki 
po verjetno umrlem Cej Matiji, neznanega naslova, la-
stniku parcele 1732, k.o. 2391-Vipavski Križ, da se javijo 
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek 
ureditve meje med parcelo 1732 in parcelama 1735/1, 
1742 2391-Vipavski Križ.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora iz-
kazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na 
objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani 
lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko 
mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica  
dne 17. 4. 2014

Št. 02110-73/2014 Ob-2405/14

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-
va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v pove-
zavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP 
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki 
po verjetno umrlih Kobal Benediktu, Šmarje 8, 5295 Bra-
nik, Guaci Olgi, Via Madorca de mare, lastnikih parcele 
*37/2, k.o. 2396-Šmarje, da se javijo v 30 dneh od dneva 
objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje med 
parcelo *37/2 in parcelo *36 2396-Šmarje.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora iz-
kazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na 
objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani 
lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko 
mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica  
dne 17. 4. 2014

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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Izvršbe

VL 122938/2013 Os-2166/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 122938/2013 z dne 31. 7. 2013, 
ki je 12. 9. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi ru-
bežnega zapisnika izvršitelja izv. Marko Tomazin, opr. 
št. IZV 607/2013 z dne 24. 10. 2013, nepremičnina, ki 
ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje, 
v velikosti 57,69 m2, v 4. nadstropju večstanovanjske 
stavbe, na naslovu Cesta revolucije 5, Jesenice, št. 
stanovanja 39, št. stavbe 376, s skupnimi deli, prostori, 
napravami ter funkcionalnim zemljiščem, last dolžnika 
Ranka in Fazile Gašić, Cesta revolucije 5, Jesenice, za-
rubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje, podjetje 
za gospodarjenje z objekti, d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na 
Koroškem, zaradi izterjave 575,34 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah  

dne 2. 4. 2014

VL 122969/2013 Os-2208/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 122969/2013 z dne 31. 7. 2013, 
ki je 28. 8. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Marko Tomazin, 
opr. št. IZV 569/2013 z dne 17. 10. 2013, nepremič-
nina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je enosobno 
stanovanje velikosti 39,20 m2, v večstanovanjski stav-
bi, na naslovu Savska cesta 6, Jesenice, št. stavbe 
2526, št. stanovanja 4, s pripadajočimi skupnimi deli, 
prostori, napravami ter funkcionalnim zemljiščem, last 
Muharema Kerića, zarubljena v korist upnika Stano-
vanjsko podjetje, podjetje za gospodarjenje z objekti 
d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izter-
jave 335,50 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah  

dne 8. 4. 2014

In 129/2013 Os-2209/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. In 129/2013 z dne 13. 12. 2013, ki 
je 7. 1. 2014 postal pravnomočen, je na podlagi rube-
žnega zapisnika izvršitelja izv. Leon Markovčič, opr. 
št. IZV 334/2013 z dne 16. 12. 2013, nepremičnina, 
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je enosobno stano-
vanje velikosti 39,20 m2, v večstanovanjski stavbi na 
naslovu Savska cesta 6, Jesenice, št. stavbe 2526, št. 
stanovanja 4, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, 
napravami ter funkcionalnim zemljiščem, last Muharema 
Kerića, zarubljena v korist upnika Republika Slovenija, 
Davčna uprava Kranj, Kranj - dostava, zaradi izterjave 
2.873,64 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah  

dne 8. 4. 2014

Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 112/2009 Os-2196/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici Mojci Hri-
bar v nepravdni zadevi predlagateljice Andreje Romić, 
Švabićeva 5, Ljub ljana, zoper nasprotno udeleženko 
Mestno občino Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Biserka Avsec, odvetnica v Ljub ljani ob ude-
ležbi ostalih, ki jim je sodišče dovolilo udeležbo zaradi 
vzpostavitve etažne lastnine pri večstanovanjski stavbi 
na naslovu Švabićeva ulica 5 v Ljub ljani, izdalo sklep 
o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:

– identifikacijski znak nepremičnine in podatki 
o vsebini listine: kupoprodajna pogodba z dne 4. 3. 
1992, št. 466-109/92. Predmet pogodbe: stanovanje 
št. 44, v 6. nadstropju, s pripadajočo kletjo, v večstano-
vanjski stavbi na naslovu Švabićeva ulica 5 v Ljub ljani. 
ID nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 
1722-7624-136 (stanovanje) in 1722-7624-137 (klet),

– oseba, ki jo je izstavila: Občina Ljub ljana Vič - Ru-
dnik, Trg MDB 7, Ljub ljana,

– oseba, v korist katere je izstavljena: Bartol Janez, 
roj. 13. 11. 1943, Švabićeva 5, Ljub ljana,

– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjiž-
ba lastninske pravice: Aleš Bunta, Slovenska cesta 55A, 
Ljub ljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej 
navedeni nepremičnini, zlasti:

1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za 
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini 
v njeno korist,

2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za do-
volitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini 
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavlje-
na listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in 
da ima zato v posesti izvirnik te listine,

3. zemljiško knjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško-

knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, 
da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma 
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo 
zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pra-
vice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za 
to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik 
oziroma vsaj overjen prepis listine, katere vzpostavitev 
se v postopku zahteva.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 3. 2014

N 319/2009 Os-2197/14

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja eta-
žne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine 
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na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in 
o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list 
RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL) 
na stavbi z naslovom Maribor, Ulica Staneta Severja 9, 
9a in 9b, na predlog predlagatelja Sama Novaka, sta-
nujoč Ul. Staneta Severja 9, Maribor, za vpis lastninske 
pravice na stanovanju št. 7, v stavbi na naslovu Ulica 
Staneta Severja 9, 9a in 9b, Maribor, in za vzpostavitev 
pravnega naslova z dne 7. 11. 2013, dne 1. 4. 2014 
izdalo sklep o začetku vzpostavitve pravnega naslova: 
prodajne pogodbe št. 3127-521-13-2/4-RJ, z dne 21. 12. 
1981, sklenjene med Gradbenim podjetjem ''Stavbar'' 
Maribor, z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD 
Visoke gradnje Maribor, n.sol.o., Maribor, Industrijska 
ulica 13, ki ga zastopa direktor TOZD Milan Kuster, 
dipl. ing. org. dela, kot prodajalcem, in Lobnik Petrom, 
rojen 13. 10. 1949, in Lobnik Zorislavo, rojeno Janžek 
5. 10. 1954, Šentilj, Šentilj 114, vsakemu do ½, kot 
kupcema, s katero je prodajalec kupcema prodal sta-
novanje št. 7, v drugem nadstropju v objektu ''A'' Nova 
vas I., Ulica Staneta Severja 9, Maribor, številka parce-
le 1321/1, 1615/2 in 1616/3, k.o. Sp. Radvanje, katero 
obsega 49,20 m2 in s površino kletne shrambe 3,35 m2, 
in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske 
pravice v korist kupcev.

Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike po-
sameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da 
v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma 
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist predlagatelja.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2014

N 16/2011 Os-2332/14

Okrajno sodišče v Radovljici oklicuje začetek po-
stopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine dveh notar-
sko overjenih izjav: Mateje Dermastja, Veliko Mlačevo 
6F, Grosuplje in Marte Stare, Letoviška 8, Bohinjska Bi-
strica, ki nadomeščata izgubljeno kupoprodajno pogod-
bo, sklenjeno med Planum investicijski razvojni center 
TOZD Inženiring Radovljica, kot prodajalcem in Elanom 
d.d., Begunje, kot kupcem in Kupno pogodbo št. 140, 
z dne 16. 3. 1995, sklenjeno med Elanom, d.d., kot 
prodajalcem in Marijanom Hladnikom kot kupcem, ki je 
sicer v originalu, podpis od prodajalca pa ni overjen, za 
posamezni del 2200-584-28, stanovanje na Letoviški 8, 
v Bohinjski Bistrici.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Ma-
rijana Hladnika, Letoviška ulica 8, Bohinjska Bistrica.

Sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da 
v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbija-
jo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge 
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predla-
gateljice.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 16. 4. 2014

N 16/2011 Os-2338/14

Okrajno sodišče v Radovljici oklicuje začetek po-
stopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine, dveh no-
tarsko overjenih izjav: Alenke Šuštar, Mikuževa ulica 12, 
Ljub ljana in Tadeje Muck, Cankarjeva c. 11, Ljub ljana, 
ki nadomeščata kupoprodajno pogodbo, sklenjeno med 
Planum investicijski razvojni center TOZD Inženiring 
Radovljica, kot prodajalcem in Iskra Polprevodniki p.o., 

Trbovlje, kot kupcem, za posamezni del 2200-584-29, 
stanovanje na Letoviški 8, na Bohinjski Bistrici.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist 
Alenke Tanko, Brodnikova 20, Ljub ljana.

Sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da 
v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbija-
jo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge 
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predla-
gateljice.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 16. 4. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

D 21/2013 Os-2079/14

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem so-
dniku Srečku Ritonji,v zapuščinski zadevi po pokojnem 
Marianer Stratiotu, iz Prema št. 56, ki je umrl 10. 1. 
2013, sklenilo:

Zapustnikovi sestrični z imenom Puntar Ema, Nem-
čija, naslov neznan, se postavi začasni zastopnik, od-
vetnik Milan Volk, Bazoviška 19, Ilirska Bistrica. Zača-
sni zastopnik ima v tem zapuščinskem postopku vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Dedinjo bo 
zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler Center za socialno delo ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 4. 3. 2014

2739 VL 20877/2009 Os-2201/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Prospera 
d.o.o. (prej Adriatic Slovenica d.d.), Ljub ljanska cesta 3, 
Koper Capodistria, proti dolžniku Živku Vučić, Šalara 41, 
Koper, ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik Davor 
Krmac, Pobočna 4, Koper – Capodistria, zaradi izterjave 
10.007,64 EUR, sklenilo:

dolžniku Živku Vučić, Šalara 41, Koper, se na pod-
lagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Da-
vor Krmac, Pobočna 4, Koper – Capodistria.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 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 14. 3. 2014

VL 216265/2013 Os-2234/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek 
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T-2 
Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih 
komunikacij Inopreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljub-
ljana, proti dolžniku Tomažu Hudi, Grajska pot 11, Hra-
stnik, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Moj-
ca Blažič, Obrtniška ulica 14, Trbovlje, zaradi izterja-
ve 383,63 EUR, sklenilo:
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dolžniku Tomažu Hudi, Grajska pot 11, Hrastnik, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mojca 
Blažič, Obrtniška ulica 14, Trbovlje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 4. 2014

VL 33287/2014 Os-2253/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Maribor delniška zavarovalna družba, Cankar-
jeva ulica 003, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Ha-
mad, Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku Jožefu 
Ačko, Partizanska ulica 14, Slovenska Bistrica, ki ga 
zastopa zak. zast. začasni zastopnik odv. Sergeja Re-
pič, Trg svobode 21, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 
1.830,61 EUR, sklenilo:

dolžniku Jožefu Ačko, Partizanska ulica 14, Slo-
venska Bistrica, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Sergeja 
Repič, Trg svobode 21, Slovenska Bistrica.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 8. 4. 2014

VL 224454/2013 Os-2255/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T-2 druž-
ba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komuni-
kacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljub ljana, proti 
dolžniku Ervinu Begić, Čokova ulica 1, Portorož, ki ga 
zastopa odv. Bojan Starčič, Bernardinska reber 8, Por-
torož - Portorose, zaradi izterjave 788,88 EUR, sklenilo:

dolžniku Ervinu Begić, Čokova ulica 1, Portorož, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Bojan 
Starčič, Bernardinska reber 8, Portorož - Portorose.

3. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 31. 3. 2014

VL 5621/2009 Os-2007/14

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po okraj-
ni sodnici Petri Čas Špenger v pristopljeni zadevi 

(prej) opr. št. VL 103367/2009 upnika Nova Olimpija 
d.o.o., Obrtniška ulica 28, Koper, MŠ: 1491377000, 
zoper dolžnika Božo Pečnik, nazadnje stanujoč Lu-
dranski vrh 8, Črna na Koroškem, sedaj neznanega 
prebivališča, EMŠO: 0401961500383, zaradi izterjave 
2.083,86 EUR s pp, v pristopljeni zadevi (prej) opr. št. 
VL 14744/2010 upnika Tuš Nepremičnine d.o.o., Re-
sljeva ulica 16, Celje, MŠ: 2244764000, zoper dolžnika 
Božo Pečnik, nazadnje stanujoč Ludranski vrh 8, Črna 
na Koroškem, sedaj neznanega prebivališča, EMŠO: 
0401961500383, zaradi izterjave 480,00 EUR s pp, 
v pristopljeni zadevi (prej) opr. št. In 76/2010 upnika 
Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, Maribor, MŠ: 
5459702000, zoper dolžnika Božo Pečnik, nazadnje 
stanujoč Ludranski vrh 8, Črna na Koroškem, sedaj 
neznanega prebivališča, EMŠO: 0401961500383, za-
radi izterjave 45.965,40 EUR s pp, v pristopljeni zadevi 
(prej) opr. št. In 68/2010 upnika Delavska hranilnica 
d.d., Miklošičeva cesta 5, Ljub ljana, MŠ: 5448557000, 
ki ga zastopa Bojana Potočan, odvetnica v Ljub ljani, 
zoper dolžnika Božo Pečnik, nazadnje stanujoč Lu-
dranski vrh 8, Črna na Koroškem, sedaj neznanega 
prebivališča, EMŠO: 0401961500383, zaradi izterjave 
30.350,35 EUR s pp, v pristopljeni zadevi (prej) opr. 
št. In 106/2010 upnika Banka Koper d.d., Pristani-
ška ulica 14, Koper, MŠ: 5092221000, zoper dolžnika 
Božo Pečnik, nazadnje stanujoč Ludranski vrh 8, Črna 
na Koroškem, sedaj neznanega prebivališča, EMŠO: 
0401961500383, zaradi izterjave 28.144,41 EUR s pp, 
v pristopljeni zadevi (prej) opr. št. In 94/2012 upni-
ka Posojilnica-Bank Pliberk r.z.z.o.j., Völkermarkter 
strasse 1, Pliberk, Avstrija, MŠ: 1900811000, ki ga 
zastopa David Pogorevc, odvetnik v Slovenj Gradcu, 
zoper dolžnika Božo Pečnik, nazadnje stanujoč Lu-
dranski vrh 8, Črna na Koroškem, sedaj neznanega 
prebivališča, EMŠO: 0401961500383, zaradi izterjave 
6.799,76 EUR s pp, na podlagi 4. in 5. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju (ZIZ) sklenilo:

dolžniku Pečnik Božu, nazadnje stanujočem Lu-
dranski vrh 8, Črna na Koroškem, sedaj neznanega 
prebivališča se kot začasna zastopnica določi Karla 
Pajnik, odvetnica iz Slovenj Gradca, Sejmiška cesta 4, 
Slovenj Gradec.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgo-
raj navedenih izvršilnih zadevah dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem 
oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu  
dne 17. 3. 2014

Oklici dedičem

D 96/2012 Os-2109/14

Popravek
Oklic Okrajnega sodišča v Trebnjem, z dne 31. 1. 

2014, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/14, št. 
objave Os-1367/14, se popravi tako, da se datum rojstva 
pok. Lap Franca pravilno glasi: roj. 22. 3. 1868.

V ostalem ostane oklic nespremenjen.
Okrajno sodišče v Trebnjem  

dne 28. 3. 2014
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D 123/2013 Os-2078/14

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojni Šušteršič Frančiški, nazadnje stal-
no bivajoča Lipsenj 34, Grahovo, ki je umrla 31. 7. 2013.

Ker sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga, po-
ziva vse, ki mislijo da imajo pravico do dediščine, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na 
oglasni deski ter spletni strani sodišča in v Uradnem 
listu RS.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici  
dne 24. 3. 2014

D 12/2014 Os-2054/14

Pri Okrajnem sodišču v Litiji, Jerebova 14, Litija, po-
teka zapuščinski postopek po pokojnem: Karol Koman, 
roj. 2. 10. 1938, vdovec, drž. RS, umrl 24. 12. 2013, 
nazadnje stan. Maistrova ulica 6, Litija.

Sodišče poziva dediče, da se v roku enega leta od 
objave tega oklica prijavijo sodišču kot dediči in sporo-
čijo svoje sedanje osebne podatke in naslove bivališča. 
Po preteku tega roka bo sodišče zaključilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi razpoložljivih podatkov.

Okrajno sodišče v Litiji  
dne 25. 3. 2014

I D 3143/2012 Os-1599/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Juditi Ceglar, rojena 29. 9. 
1961, umrla 30. 10. 2012, nazadnje stanujoča v Ljub-
ljani, Jakšičeva ulica 6.

Zapustnica je bila ob smrti v izvenzakonski skupno-
sti z Nurhanom Hamzićem. Imela je hčer Jasmino Ham-
zić. Tako zapustničin izvenzakonski partner kot hči sta 
se odpovedala dedovanju. Sodišče je zato k dedovanju 
poklicalo zapustničinega polbrata Alberika Ceglarja, ki 
pa se je dedovanju prav tako odpovedal. Tudi vsi za-
koniti dediči, za katere je sodišču dal podatke Alberik 
Ceglar, so se dedovanju odpovedali. Podatkov o drugih 
zakonitih dedičih zapustnice sodišče nima.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica in na sodni deski sodišča. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 2. 2014

IV D 187/2014 Os-2288/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Zalar Jožefi, hčerki Selan Jožefa, 
rojeni dne 11. 2. 1919, umrli dne 28. 11. 2013, nazadnje 
stanujoči na naslovu Kot 3, Ig, državljanki Republike 
Slovenije.

Kot zakoniti dedič, ki ima pravico podati dedno iz-
javo bi prišel v poštev tudi zap. sin Milan Zalar, roj. dne 
13. 9. 1957 (oziroma če je že pokojni, njegovi potomci), 
nazadnje stanujoč v tujini, pri čemer pa vročitev sodne 
pošiljke Milanu Zalarju na naslov, naveden v spisu ni bila 
uspešna, po navedbah dedičev pa z njim že od 1990 
nimajo stikov in ne vedo, ali je še živ.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) Milana Zalarja oziroma če je 
že pokojni, njegove potomce in vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapu-
ščinskem postopku po pok. Zalar Jožefi poziva, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 16. 4. 2014

D 67/2013 Os-2036/14

Okrajno sodišče v Postojni v zapuščinski zadevi 
opr. št. D 67/2013, na podlagi 130. člena in drugega 
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju vabi z oklicem 
dediče po pokojnem Antonu Sedmaku, starem 96 let, iz 
Zagorja, ki je umrl dne 2. 1. 1934.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, sodišče 
poziva tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 21. 3. 2014

D 73/2013 Os-2037/14

Okrajno sodišče v Postojni v zapuščinski zadevi 
opr. št. D 73/2013, na podlagi 130. člena in drugega 
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju vabi z oklicem 
dediče po pokojnem Valentinu Oražmu, roj. 14. 2. 1895, 
iz Rakulika 9, ki je umrl dne 5. 3. 1973.

Dediči niso znani. Na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju, sodišče poziva morebitne dediče, da 
v enem letu od objave tega oklica priglasijo svoje pravi-
ce do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 21. 3. 2014

D 100/2013 Os-2038/14

Okrajno sodišče v Postojni v zapuščinski zadevi 
opr. št. D 100/2013, na podlagi 130. člena in drugega 
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju vabi z oklicem 
dediče po pokojni Hedvigi Penko, roj. 11. 10. 1888, ne-
znanega bivališča, ki jo je sodišče s sklepom N 10/2012 
razglasilo za mrtvo z dnem 28. 10. 1963.

Dediči niso znani. Na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju, sodišče poziva morebitne dediče, da 
v enem letu od objave tega oklica priglasijo svoje pravi-
ce do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 21. 3. 2014

D 101/2013 Os-2039/14

Okrajno sodišče v Postojni v zapuščinski zadevi 
opr. št. D 101/2013, na podlagi 130. člena in drugega 
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju vabi z okli-
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cem dediče po pokojnem Jožefu Penku, roj. 13. 3. 
1897, neznanega bivališča, ki ga je sodišče s sklepom 
N 10/2012, razglasilo za mrtvega z dnem 14. 3. 1954.

Dediči niso znani. Na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju, sodišče poziva morebitne dediče, da 
v enem letu od objave tega oklica priglasijo svoje pravi-
ce do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 21. 3. 2014

D 103/2013 Os-2040/14

Okrajno sodišče v Postojni v zapuščinski zadevi 
opr. št. D 103/2013, na podlagi 130. člena in drugega 
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju vabi z oklicem 
dediče po pokojni Milki Penko, neznanega bivališča, ki 
je bila s sklepom N 10/2012 razglašena za mrtvo z dnem 
17. 7. 1956.

Dediči niso znani. Na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju, sodišče poziva morebitne dediče, da 
v enem letu od objave tega oklica priglasijo svoje pravi-
ce do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 21. 3. 2014

D 122/2013 Os-2041/14

Okrajno sodišče v Postojni v zapuščinski zadevi 
opr. št. D 122/2013, na podlagi 130. člena in drugega 
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju vabi z okli-
cem dediče po pokojnem Smerdu Matjažu, nazadnje 
stanujočem Trnje, Pivka, ki je bil s sklepom N 13/2012 
razglašen za mrtvega z dnem 7. 6. 1893.

Dediči niso znani. Na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju, sodišče poziva morebitne dediče, da 
v enem letu od objave tega oklica priglasijo svoje pravi-
ce do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 21. 3. 2014

D 149/2013 Os-2042/14

Okrajno sodišče v Postojni v zapuščinski zadevi 
opr. št. D 149/2013, na podlagi 130. člena in drugega 
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju vabi z oklicem 
dediče po pokojni Mariji Kapel, roj. Čepek, z zadnjim 
znanim prebivališčem Nova Sušica 32, Košana, ki jo je 
sodišče s sklepom N 1/2012 razglasilo za mrtvo z dnem 
31. 12. 2006.

Dediči niso znani. Na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju, sodišče poziva morebitne dediče, da 
v enem letu od objave tega oklica priglasijo svoje pravi-
ce do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 21. 3. 2014

D 131/2013 Os-2043/14

Okrajno sodišče v Postojni v zapuščinski zadevi 
opr. št. D 131/2013 na podlagi 130. člena in drugega 
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju vabi z oklicem 
dediče po pokojnem Pavlu Zwölfu, roj. 21.1.1860, prebi-
vališče ni znano, ki je umrl dne 12. 9. 1934.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, sodišče 
poziva tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. 
Do sedaj znani dedič je le pranečak Mark Zwolf.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni  
dne 21. 3. 2014

D 41/2014 Os-2020/14

Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščin-
ski postopek po dne 5. 2. 2014 umrli Jožefi Lorbar, roj. 
10. 2. 1950, nazadnje stan. Arto 13, p. Studenec, opr. 
št. D 41/2014.

Zapustnica Jožefa Lorbar iz Arta 13, p. Studenec, ni 
napravila oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo v roku 
enega leta od objave tega oklica kot dediči po pok. Jo-
žefi Lorbar. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Sevnici  
dne 24. 3. 2014

D 159/2013 Os-2044/14

Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščin-
ski postopek po dne 25. 9. 2013 umrli Mihaeli Romšek, 
poštni uslužbenki, roj. 30. 9. 1921, nazadnje stan. Trži-
šče 32, p. Tržišče, opr. št. D 182/2012.

Zapustnica Mihaela Romšek iz Tržišča 32, p. Trži-
šče ni napravila oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
v roku enega leta od objave tega oklica kot dediči po 
pok. Mihaeli Romšek. Po preteku tega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Sevnici  
dne 24. 3. 2014

D 320/2013 Os-1885/14

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Štefaniji Ražem, roj. Magajna, ki je umrla dne 
7. 5. 1967, iz Vrhpolja št. 12, p. Kozina.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedi-
čih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani  
dne 13. 3. 2014

D 138/2012 Os-2045/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Ivanu Stres, roj. 22. 10. 1860, z zadnjim bivališčem 
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Borjana 33, Breginj, ki je umrl 8. 11. 1913. V njegovo za-
puščino sodi solastniški delež do 1/5 pri nepremičninah 
s parc. št. 2911/2 in 2911/1, obe k.o. Borjana.

Glede na to, da sodišče nima vseh podatkov o tem, 
kdo bi bili zakoniti dediči zapustnika (v okviru vseh treh 
dednih redov) s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojnega razglasilo za 
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo v upravljanje 
pristojnim državnim organom.

Okrajno sodišče v Tolminu  
dne 20. 3. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Berce Matej, Pod Grčno 4A, Nova Gorica, zava-
rovalno polico, št. 41601005547, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnl-333585

Blatnik Andrej, Hacquetova ulica 1A, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 50500071031, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnq-333580

Črnčec Primož, Spodnji Gasteraj 18, Jurovski Dol, 
zavarovalno polico, št. 50500099761, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gnn-333583

Ficko Aleš, Suška cesta 54, Škofja Loka, zava-
rovalno polico, št. 50500037094, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica. gny-333572

Jakopina Jernej, Ulica arhitekta Novaka 15, Murska 
Sobota, zavarovalno polico, št. 50500021643, izdala 
zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnb-333570

Jakopina Katarina, Ulica Juša Kramarja 21, Čren-
šovci, zavarovalno polico, št. 50500088677, izdala za-
varovalnica Adriatic Slovenica. gnc-333569

Kaučevič Damjan, Grajenščak 4A, Ptuj, zavaroval-
no polico, št. 50500063316, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnr-333579

Kobal David, Gornje Cerovo 5, Kojsko, zavarovalno 
polico, št. ZIV-POL-0101103351, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica. gni-333588

Kobal Žaklina, Gornje Cerovo 5, Kojsko, zavaroval-
no polico, št. ZIV-POL-010113352, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica. gnh-333589

Korošec Anja, Zavodnje 3, Šoštanj, zavarovalno 
polico, št. 70000077512, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica. gnt-333602

Malenšek Nevenka, Groharjevo naselje 62, Škofja 
Loka, zavarovalno polico, št. 41601003171, izdala zava-
rovalnica Adriatic Slovenica d.d. gny-333597

Milani Sintya Maja, Ulica Iga Grudna 17, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 50500080302, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d. gnu-333601

Razbornik Igor, Šalovci 43, Šalovci, zavarovalno 
polico, št. 50500035565, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica. gnv-333575

Schmit Polona, Novi dom 1, Trbovlje, zavarovalno 
polico, št. 50500075184, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gnb-333595

Schmit Polona, Novi dom 1, Trbovlje, zavarovalno 
polico, št. 50500075180, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gnz-333596

Šantak Borut, Dobrovnik 5, Dobrovnik – Dobronak, 
zavarovalno polico, št. 50500042703, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gnu-333576

Spričevala preklicujejo

Ibralič Elvis, Kosovelova 18, Ilirska Bistrica, spri-
čevalo 6. razreda, izdajatelj Cene Štupar, izdano leta 
2001. gnw-333603

Preklici

Premzel Špela, Zrkovska 94, Maribor, indeks, 
št. 18081596, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 
2008. gns-333578

Ul Rebeka, Ceršak 38, Ceršak, indeks, izdala Bio-
tehniška fakulteta, leto izdaje 2006. gnm-333584

Drugo preklicujejo

Bolha Dorotej, Wattova ulica 3, Maribor, dijaško 
izkaznico, izdala Srednja elektro-računalniška šola 
(SERŠ) Maribor, št. 1012723. gng-333590

Černe Maša, Cesta na Brdo 65, Ljub ljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina, Ljub ljana. 
gnw-333574

Divjak Marko, Spodnji Žerjavci 17, Lenart 
v Slov. goricah, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500015721001, izdajatelj Cetis d.d. gno-333582

Eržen Vanja, Turjaško naselje 4, Kočevje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500004301001, izdajatelj 
Cetis d.d. gnf-333591

EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500037430000, 
izdana na ime Vojko Kovačič, izdajatelj Cetis d.d. 
gnp-333581

Finali obala d.o.o., Sermin 7A, Koper – Capodistria, 
licenco, številka GE005664/05575/009, za vozilo 
WMAHO6ZZ87M469690, registrska številka LJ AU 
432. gnj-333587

Gazdag Robert, Radmožanci 42, Dobrov-
nik – Dobronak, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500017180001, izdajatelj Cetis d.d., izdana 
leta 2013. gnc-333594

Habjan Transport d.o.o., Trata 50, Škofja Loka, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500026436001, za 
Siniša Tubak, izdajatelj Cetis d.d. gnt-333577

Klakočar Nataša, Cesta Kozjanskega odreda 84, 
Šentjur, študentsko izkaznico, št. 98111127, izdala Pe-
dagoška fakulteta, Koper. gnk-333586

PROFA transport d.o.o., Celjska cesta 47, Roga-
tec, licenco, številka GE000478/06594/001, za vozi-
lo DAF XF 105.460, registrska številka MB EH 225. 
gnz-333571

Repas Jože, Gmajna 22, Slovenj Gradec, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500013560001, izdajatelj 
Cetis. gne-333592

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carin-
ska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljub ljana, služ-
beno izkaznico javnega uslužbenca Jadrana Ravbarja, 
zap. št. 1994, izdana dne 2. 4. 2002, ter službeno iz-
kaznico javnega uslužbenca Marjana Mikuletiča, zap. 
št. 2476, izdana dne 4. 1. 2010. Ob-2406/14

Tadej Reisman s.p., Pot na Novine 26, Šentilj 
v Slov. goricah, licenco, številka 009426/009, za vozilo 
scania, registrska številka MB DM 719. gnw-333599

Tadej Reisman s.p., Pot na Novine 26, Šentilj 
v Slov. goricah, licenco, številka 009426/007, za vozilo 
scania, registrska številka MB ZP 073. gnv-333600
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Tekavčič Branko, Japljeva ulica 1, Kamnik, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500024441000, izdaja-
telj Cetis d.d. gnd-333593

Transport Jerman, Jerman Jernej s.p., Za-
poge 40, Vodice, potrdilo za voznika Denisa Nanić, 
veljavno od 13. 10. 2010 do 13. 10. 2011, izdajate-
ljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, šte-
vilka 006423/MJ37-2-4629/2010, izdano leta 2010. 
gnr-333604

Veternik Dejan, Hudi Graben 9, Tržič, študentsko iz-
kaznico, št. 63020174, izdala Fakulteta za računalništvo 
in informatiko. gnx-333598

Vukič Niko, Cesta zmage 22, Zagorje ob Savi, štu-
dentsko izkaznico, št. 09080543, izdala Fakulteta za 
pomorstvo in promet. gnx-333573
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