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Javni razpisi

 Ob-3822/14

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, s spremembami) ter 
22. in 25. člena Odloka o predmetu in pogojih za pode-
litev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe 
upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Uradni list 
RS, št. 16/11, 42/12, 47/13 in 24/14), Občina Jesenice, 
Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: konce-
dent), objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije  

za opravljanje gospodarske javne službe 
upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice
1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 

Jesenice.
2. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in pogojih 

za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne 
službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/11 in spremembe 
(Uradni list RS, št. 42/12, 47/13 in 24/14).

3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije 
za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja 
in vzdrževanja Tržnice Jesenice, ki se bo opravljala na 
območju Tržnice Jesenice na Stari Savi na Jesenicah.

4. Začetek in obdobje trajanja koncesije: koncesija 
se podeli za obdobje najmanj 5 let z možnostjo podalj-
šanja za naslednjih 5 let. Trajanje koncesije se določi 
v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski po-
godbi. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa 
pogodbe pogodbenih strank – koncesionarja in konce-
denta. Izbranemu koncesionarju bo koncedent za čas 
trajanja koncesijskega razmerja dal v rabo potrebno in-
frastrukturo, namenjeno opravljanju dejavnosti. Začetek 
in trajanje koncesije je odvisno od dokončnosti odločbe 
o podelitvi koncesije.

5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis in po-
goji za izbor koncesionarja ter način dokazovanja izpol-
njenosti pogojev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbor koncesionarja so:
– ugodnosti, ki izražajo ekonomske in social-

ne prednosti za koncedenta,
– celovitost koncepta upravljanja in trženja ter ob-

seg trženjskih aktivnosti na območju koncesije in širšem 
območju Stare Save,

– tehnična usposobljenost in finančna zmogljivost,
– kadrovska in strokovna usposobljenost oseb, ki je 

pomembna za izvajanje koncesije,
– celovitost ponujenega izvajanja gospodarske jav-

ne službe v okviru iste osebe,
– rok za pričetek izvajanja gospodarske javne 

službe.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril 
je predmet razpisne dokumentacije.

7. Finančno zavarovanje: skupaj s prijavo mora po-
nudnik predložiti izjavo, da bo ob podpisu koncesijske 
pogodbe predložil:

– nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke 
na prvi poziv kot garancijo za dobro izvajanje koncesio-
nirane dejavnosti v višini 20.000,00 EUR ali

– garancijo zavarovalnice kot garancijo za do-
bro izvajanje koncesionirane dejavnosti v višini 
20.000,00 EUR ali

– nakazati finančni depozit v višini 
20.000,00 EUR na Podračun EZR Občine Jesenice, št. 
SI56 01241-0100007593.

Finančno zavarovanje mora biti veljavno pet let od 
sklenitve koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja 
za naslednjih pet let.

8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slo-
venskem jeziku in predložena na predpisanih obrazcih 
s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.

9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: ko-
misija za izvedbo postopka javnega razpisa za po-
delitev koncesije za opravljanje gospodarske javne 
službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice 
poda predlog izbora koncesionarja županu, direktor 
občinske uprave Občine Jesenice pa izda upravno 
odločbo o podelitvi koncesije.

10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojni-
cah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – Ponud-
ba – Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja 
Tržnice Jesenice, št. 302-49/2014«. Ovojnica s prijavo 
mora prispeti na naslov: Občina Jesenice, Cesta žele-
zarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer osebno v sprejemno 
pisarno Občine Jesenice do vključno četrtka, 4. 12. 2014 
do 12. ure, ali priporočeno po pošti, oddano do vključno 
4. 12. 2014 do 24. ure. Nepravočasnih in nepravilno 
označenih prijav komisija za odpiranje prijavnih vlog ne 
bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene ter neod-
prte vrnjene prijaviteljem.

11. Odpiranje prijav: komisija bo v ponedeljek, 
8. 12. 2014 ob 10. uri v sejni sobi Občine Jesenice, 
Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla vse v roku dosta-
vljene prijave.

12. Rok za izbor koncesionarja: komisija predlaga 
županu izbor koncesionarja najkasneje v 30 dneh od od-
piranja prijav, direktor občinske uprave pa izda upravno 
odločbo o izboru v 14 dneh od sklepa župana o izboru.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru 
koncesionarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja 
ponudb.
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14. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si).

15. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
so dostopne na spletnih straneh Občine Jesenice 
(http://www.jesenice.si) oziroma na tel. 04/586-92-89 
(Vera Djurić Drozdek) in 04/586-93-35 (Jasna Erman).

Občina Jesenice

 Ob-3834/14

Občina Postojna, Ljub ljanska cesta 4, Postojna, 
na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženjem 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljub ljanska cesta 4, 
6230 Postojna.

II. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
1. dvosobno stanovanje, v I. nadstropju večstano-

vanjske stavbe, na naslovu Pretnerjeva ulica 5, Postoj-
na, zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanova-
nja 59,70 m2, identifikacijski znak 2490-892-2, k.o. 2490 
Postojna, izklicna cena: 40.500,00 EUR;

2. enosobno stanovanje, v I. nadstropju večstano-
vanjske stavbe, na naslovu Vojkova ulica 6, Postojna, 
zgrajene leta 1954, z neto tlorisno površino stanova-
nja 44,90 m2, identifikacijski znak 2490-750-5, k.o. 2490 
Postojna, izklicna cena: 31.050,00 EUR;

3. dvosobno stanovanje, v I. nadstropju večsta-
novanjske stavbe, na naslovu Ljub ljanska cesta 30, 
Postojna, zgrajene leta 1926, z neto tlorisno površino 
stanovanja 82,20 m2, identifikacijski znak 2490-343-10, 
k.o. 2490 Postojna, izklicna cena: 51.930,00 EUR;

4. dvosobno stanovanje, v II. nadstropju večstano-
vanjske stavbe, na naslovu Stjenkova ulica 4, Postoj-
na, zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stano-
vanja 53,50 m2, identifikacijski znak 2490-475-9, k.o. 
2490 Postojna, izklicna cena: 42.831,00 EUR (v ceni je 
zajeta tudi pripadajoča klet, ki ima svojo št. dela stavbe: 
2490-475-38);

5. dvosobno stanovanje, v II. nadstropju večstano-
vanjske stavbe, na naslovu Stjenkova ulica 4, Postojna, 
zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanova-
nja 55,40 m2, identifikacijski znak 2490-475-10, k.o. 
2490 Postojna, izklicna cena: 41.805,00 EUR (v ceni je 
zajeta tudi pripadajoča klet, ki ima svojo št. dela stavbe: 
2490-475-39);

6. dvosobno stanovanje, v III. nadstropju večstano-
vanjske stavbe, na naslovu Stjenkova ulica 4, Postojna, 
zgrajene leta 1970, z neto tlorisno površino stanova-
nja 55,40 m2, identifikacijski znak 2490-475-14, k.o. 
2490 Postojna, izklicna cena: 41.436,00 EUR (v ceni je 
zajeta tudi pripadajoča klet, ki ima svojo št. dela stavbe: 
2490-475-48);

7. nezazidani stavbni zemljišči s parc. št. 17/36, iden-
tifikacijski znak: 2483-17/36-0, v izmeri 152 m2 in parc. 
št. 17/40, identifikacijski znak: 2483-17/40-0, v izmeri 
4.668 m2, obe k.o. Razdrto; prodajata se skupaj; izklicna 
cena: 120.500,00 EUR. Zemljišči sta komunalno neopre-
mljeni, bremen prosti in se nahajata v območju stavbnih 
zemljišč – območje pro izvodnih dejavnosti (IG – gospo-
darske cone: na območju teh zemljišč veljajo določila 
OPPN Smolevec). Zazidalna oziroma ureditvena situacija 
po OPPN Smolevec je priloga k razpisni dokumentaciji.

III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj iz-

klicno ceno.

2. Izklicna cena nepremičnin od zaporedne št. 1-6 
ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin oziroma 
pod zaporedno št. 7 22 % davka na dodano vrednost, 
ki ga plača kupec.

3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, 
kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo 
upoštevano.

4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo po-
nudbo je cena. V primeru, da bi več ponudnikov oddalo 
enako najugodnejšo ponudbo, bodo le-ti nemudoma 
po izteku roka za oddajo ponudb pozvani k dopolnitvi 
le-teh. V primeru, da se situacija ponovi, bo prodajalec 
z najugodnejšimi ponudniki opravil dodatna pogajanja 
o ceni.

5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje 
fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati 
nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno 
zakonodajo.

6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom 
varščine v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na 
račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pri-
pisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.

Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti 
všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neu-
spelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena 
v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega 
ponudnika.

7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in 
stroške vpisa v zemljiško knjigo.

8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati 
v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po 
podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej do-
ločenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba 
razdre, varščina pa zadrži.

9. Prodajalec izda kupcu zemljiško knjižno dovolilo 
za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremič-
nini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.

IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati 

naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je 

ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna 

oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične ose-

be,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši 

od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe 
oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podje-
tnike,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za prav-
ne osebe in s.p.,

– navedbo nepremičnine in ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpi-

sne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega raču-

na ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih 

razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvigne-
jo na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisar-
na, pisarna št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na 
podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo na elektron-
ski naslov: obcina@postojna.si z navedbo zaporedne 
številke nepremičnine iz tega razpisa, za katero želijo 
razpisno dokumentacijo.
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Podrobni podatki glede nepremičnin so na voljo na 
naslovu prodajalca – na tel. 05/728-07-24 (kontaktna 
oseba: Bernarda Ugovšek Biščak). Na razpolago so 
sledeči termini ogleda stanovanj:

– stanovanje na naslovu Pretnerjeva ulica 5: dne 
11. 11. 2014 ter dne 18. 11. 2014, ob 9. uri,

– stanovanje na naslovu Vojkova ulica 6: dne 
11. 11. 2014 ter dne 18. 11. 2014, ob 10. uri,

– stanovanje na naslovu Ljub ljanska cesta 30: dne 
12. 11. 2014 ter dne 19. 11. 2014, ob 9. uri,

– stanovanja na naslovu Stjenkova ulica 4: dne 
13. 11. 2014 ter dne 20. 11. 2014, ob 9. uri.

V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnej-
šega ponudnika:

Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne 
odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine pod točko 
____« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski 
pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali 
pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljub-
ljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice mo-
rata biti označena naziv in naslov pošiljatelja.

Rok za zbiranje ponudb je do vključno ponedeljka, 
dne 1. 12. 2014 do 12. ure. Upoštevale se bodo po-
nudbe, ki bodo do tega roka in ure prispele na naslov 
prodajalca. Nejavno odpiranje ponudb bo istega dne ob 
14. uri, v prostorih prodajalca, izvedla komisija imeno-
vana s strani prodajalca.

Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno 
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpi-
snih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. 
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 
2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 
60 dni od oddaje ponudbe.

Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 
3 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki 
bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 5 dneh po spreje-
mu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani 
ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno 
pogodbo najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri ponu-
dnika oziroma vročitvi sklepa o izboru najugodnejšega 
ponudnika. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe 
v navedenem roku in za to nima opravičljivih razlogov, 
se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogod-
be in v tem primeru se vplačana garancija za resnost 
ponudbe (varščina) ne vrne. V primeru, da ponudnik 
izkaže, da iz opravičljivega razloga pogodbe v roku 8 dni 
po opravljeni izbiri ne more skleniti, lahko prodajalec rok 
za sklenitev pogodbe podaljša še za 8 dni in začasno 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanjem roku, prodajalec 
zadrži njegovo varščino.

6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena 
oziroma lahko pooblaščena oseba s soglasjem župana 
ustavi začeti postopek, in sicer najkasneje do sklenitve 
kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršne-
koli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi 
postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob 
morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo 
ponudnikom.

Občina Postojna

 Ob-3836/14

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, 
zanjo župan mag. Miran Stanko na podlagi Odloka 
o oglaševanju v Občini Krško (Uradni list RS, št. 100/13), 
objavlja
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javni razpis
za pridobitev pravice uporabe lokacij  

za oglaševanje na nepremičninah  
v lasti Občine Krško

1. Povabilo k oddaji ponudbe
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, 

matična številka: 5874572, ID št. za DDV: SI18845673, 
vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo 
pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na 
osnovi javnega razpisa za pridobitev pravice uporabe 
lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine 
Krško. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu 
z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za 
udeležbo tega javnega razpisa.

2. Predmet in območja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je postavljanje oziroma 

namestitev objektov in naprav za oglaševanje na ze-
mljiščih v lasti Občine Krško in uporaba objektov za 
oglaševanje v lasti občine na območju Občine Krško. 
Predmet javnega razpisa za oddajo oglasnih mest je 
razdeljen v dva sklopa.

a) I. sklop – postavljanje oziroma namestitev objek-
tov za oglaševanje – dvostranski in enostranski jumbo 
panoji:

Zap. 
št.

Območje 
VKO

Število oglasnih 
mest Ulica Parc. št. k.o. Opombe – lokacija

1 33 1 oglasno mesto 
(dvostranski)

Cesta prvih 
borcev, Brestanica 593/1 Brestanica v Brestanici  

pri trgovini Tuš

2 6 2 oglasni mesti 
(dvostranski)

Cesta krških žrtev, 
Krško 2996 Krško nasproti MC Krško

3 37 3 oglasna mesta 
(dvostranski)

Cesta krških žrtev, 
Krško 1240/2 Leskovec pri Šolskem centru 

Krško Sevnica

4 38
2 oglasni mesti 
(enostranski  
ali dvostranski)

Malo Mraševo 2558/4 Veliko 
Mraševo pri rondoju Podbočje

5 18 2 oglasni mesti 
(dvostranski)

Cesta krških žrtev, 
Leskovec  
pri Krškem

835/14 Leskovec pri TC Krško

b) II. sklop – namestitev in oglaševanje z malimi plo-
skovnimi objekti in napravami (oglasni pano »tristrani«) 
na navedenih lokacijah:

Zap. 
št.

območje 
VKO

število oglasnih 
mest ULICA Parc. št k.o. Opombe – lokacija

1 51 1 x dvostranski 
pano

Cesta 4. Julija, 
Krško 276/2 Stara vas bivši dom upokojencev 

na Vidmu

2 55 1 x enostranski 
pano

Papirniška ulica, 
Krško 455/2 Stara vas na križišču  

k Papirniški ulici

3 48 1 x dvostranski 
pano

Cesta krških žrtev, 
Krško 1240/2 Leskovec

pri križišču na  
Gubčevo ulico  
in k Šolskemu centru 

4 97 1 x enostranski 
pano

Gubčeva ulica, 
Krško 984/33 Leskovec Gubčeva ulica nasproti 

družbe Kostak d.d.

5 21 1 x tristrani pano Kolodvorska ulica, 
Krško 200/9 Stara vas na Tržnici 

7 46 1 x dvostranski 
pano

Cesta 4. Julija, 
Krško 768/3 Stara vas na krožnem križišču  

na Vidmu

* Opomba: Pri vseh lokacijah sklopa II. se umestijo tristrani panoji, vendar je zaradi lokacije možnost oglaševanja le na eni, 
dveh ali treh straneh, kar je navedeno v preglednici pod točko b) število oglasnih mest.
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Mikrolokacije postavitve se določi naknadno na 
kraju samem, skupaj z občinsko upravo Občine Krško. 
Mikrolokacijo se vriše na skico, ki postane sestavni 
del pogodbe. Izvajalec ima pravico do uporabe samo 
funkcionalnega dela zemljišča k oglaševalskemu objek-
tu. Kolikor se katera od lokacij iz utemeljenih razlogov 
izkaže kot nerealna, se poskuša poiskati nadomestno 
lokacijo, sicer se na tej lokaciji VKO ne postavi. Na pod-
lagi 23. do 27. členov Odloka o oglaševanju v Občini 
Krško (Uradni list RS, št. 100/13) in javnega razpisa pri-
dobi izvajalec pravico uporabe lokacije za oglaševanje 
na zemljiščih oziroma objektih v lasti Občine Krško za 
dobo petih let. Občina Krško in izvajalec, ki bo izbran na 
javnem razpisu, bosta sklenila pogodbo, s katero bosta 
uredila vse medsebojne obveznosti in pravice. Izvajalec, 
ki bo pridobil lokacije za postavitev reklamnih objektov 
z javnim razpisom, mora za potrebe volilne kampanje 
odstopiti plakatna mesta in druge reklamne objekte, ki 
jih določi občinska uprava in sicer za referendum in prvi 
krog volitev za 30 dni, v primeru drugega kroga volitev 
pa še za 15 dni. Za obdobje volilne in referendumske 
kampanje občina oglaševalca oprosti plačila pogodbene 
obveznosti.

O številu oglasnih objektov za potrebe kampanj 
se pogodbeni stranki dogovorita naknadno pred vsako 
kampanjo posebej.

Prijavitelj se mora prijaviti za oba sklopa lokacij 
skupaj.

3. Začetek in čas trajanja najemnega razmerja
Začetek pogodbenega razmerja je predvidoma od 

1. 1. 2015 za obdobje petih let.
4. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
Pogoji, ki jih mora vsebovati ponudba oziroma po-

nudnik so:
a. da bo ponudnik postavil tolikšno število vizualno 

komunikacijskih objektov (v nadaljevanju VKO) kot jih je 
dovoljeno na posameznih lokacijah oziroma območjih, 
ki so določene v Načrtu VKO, kar potrjuje s priloženo 
izjavo;

b. da je ponudnik pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik, registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
razpisa – registracija, kar potrjuje s priloženo izjavo ozi-
roma kopijo potrdila o registraciji podjetja;

c. da bo ponudnik VKO izdelal v skladu z veljavno 
zakonodajo in Katalogom urbane opreme in objektov 
za oglaševanje v Občini Krško, kar potrjuje s priloženo 
izjavo;

d. da bo ponudnik izbran na javnem razpisu pridobil 
tudi soglasje pristojnega upravljavca cestne infrastruktu-
re, kar potrjuje s priloženo izjavo;

e. da ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi 
in tehničnimi kapacitetami, delovnimi sredstvi ter ostali-
mi pripravami, ki so potrebne za uspešno izvajanje pred-
meta razpisa, kar potrjuje s priloženo izjavo;

f. da ima ponudnik poravnane vse davke in ostale 
obveznosti do RS, kar potrjuje s priloženim potrdilom 
Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni;

g. da ima ponudnik poravnane vse zapadle obve-
znosti do Občine Krško

h. da je ponudnik v zadnjih petih letih sklenil pogod-
bo (pridobil soglasje) za oglaševanje, vsaj v eni občini. 
Kot dokazilo za sklenitev pogodb (pridobitev soglasij) 
z občinami je dolžan ponudnik priložiti ustrezna dokazila 
(fotokopije pogodb, soglasij, druga dokazila).

i. da ponudnik prevzame odgovornost za škodo, ki 
bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti 
lahko povzročil tretji osebi.

5. Pogoji, glede oglaševanja in načina rabe javnih 
površin (dolžnosti izvajalca)

V Skladu z Odlokom o oglaševanju v Občini Krško 
mora izbrani izvajalec:

– oglaševati v skladu s sklenjeno pogodbo,
– poskrbeti, da je vsebina oglasnega sredstva v slo-

venskem jeziku; izjemoma lahko v skladu z zakonom, ki 
določa javno rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi 
v tujem jeziku,

– poskrbeti, da so VKO postavljeni v skladu s Kata-
logom urbane opreme in objektov za oglaševanje v Ob-
čini Krško,

– poskrbeti, da je oglaševalsko sporočilo oblikova-
no v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja 
(npr. v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom),

– za oglaševanje na VKO plačevati nadomestilo 
(najemnino) po pogodbi in občinsko takso v skladu z od-
lokom, ki ureja občinske takse v Občini Krško,

– VKO primerno vzdrževati in urejati njihovo oko-
lico,

– sam opravljati dejavnost oglaševanja (določati 
pogoje, zagotavljati nameščanje in odstranjevanje ogla-
snih sredstev),

– vsak VKO označiti z logotipom svojega podjetja,
– oglasna sredstva, ki jih namešča na VKO, opremi-

ti s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva 
sme oglasno sredstvo viseti na VKO, razen če to iz teh-
ničnih razlogov ni mogoče,

– poskrbeti, da so oglasna sredstva na VKO primer-
no razvrščena in se ne prekrivajo,

– poskrbeti, da so neoddane oglasne površine na 
VKO estetsko urejene,

– po preteku obdobja je dolžan, določenega v po-
godbi oziroma po prenehanju pogodbe, na podlagi 
katere je bil upravičen uporabljati na razpisu dodeljeno 
lokacijo, odstraniti VKO in povrniti lokacijo v prvotno 
stanje v roku, ki ne sme biti daljši od tridesetih dni, 
če v pogodbi o odstranitvi objektov ni drugače dolo-
čeno.

6. Merila oziroma kriteriji za izbor – višina nadome-
stila za uporabo javnih površin

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je 
cena/enoto*, ki mora biti v ponudbi izražena v EUR 
brez DDV. Ponujena cena (najemnina) naj se navede 
za letno obdobje.

a) I. sklop – Letna najemnina za postavitev oziroma 
namestitev in oglaševanje enega objekta za oglaševa-
nje – en enostranski ali dvostranski jumbo panoji znaša 
minimalno 50 EUR brez DDV.

b) II. sklop – Letna najemnina za postavitev oziro-
ma namestitev in oglaševanje z enim oglasim panojem 
»tristrani« znaša minimalno 50 EUR brez DDV.

Opomba: Enota pomeni 1 oglasno mesto
Pri obeh razpisanih sklopih mora prijavitelj sam 

investirati v VKO. Za vse postavitve je izvajalec dol-
žan predhodno pridobiti dovoljenje za postavitev pri 
pristojnem organu. Izvajalec je dolžan odstraniti vse ob-
stoječe panoje in umestiti nove panoje v skladu z Katalo-
gom urbane opreme in objektov za oglaševanje v Občini 
Krško, v roku 2 mesecev od dneva podpisa pogodbe 
o pridobitvi pravice uporabe lokacij za oglaševanje na 
nepremičninah v lasti Občine Krško.

Občina Krško bo izbrala ponudnika, ki bo ponudil 
najvišje cene letnega najema na enoto pri obeh sklopih.

7. Pogoji javnega zbiranja ponudb in pogoji glede 
oblikovanja VKO

Konstrukcija mora biti iz nerjavečega materiala. 
Barve konstrukcije oziroma okvirjev naj bodo v sivi ko-
vinski barvi (mat inox, crom ali aluminij) oziroma enaka 
tonu konstrukcije, na katero so objekti pritrjeni. Objekti 
za oglaševanje morajo biti opremljeni s simbolom ob-
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čine, ob upoštevanju celovite grafične podobe Občine 
Krško, katera je objavljena na spletni strani občine. Upo-
števati je potrebno vsa določila Odloka o oglaševanju 
v Občini Krško (Uradni list RS, št. 100/13).

Konstrukcijo in grafični prikaz oziroma izgled ogla-
ševalskih objektov mora ponudnik priložiti k ponudbi.

8. Predložitev in odpiranje ponudb
Ponudba se šteje za pravočasno, če je predlože-

na oziroma prispe na naslov naročnika do dne 30. 11. 
2014, najkasneje do 12. ure, v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za oglaševanje 
št. 007-5/2014 (O406)«. Naslov pošiljatelja mora biti 
označen na hrbtni strani. Ponudniki oddajo ponudbe 
po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Komisijsko odpiranje 
ponudb in postopek za izbor ponudnikov bo opravila 
komisija dne 30. 11. 2014 ob 12.30, v prostorih Občine 
Krško (sejna soba E). Po zaključku postopka komisi-
ja predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri 
pisno obveščeni o izbiri, najkasneje v roku 15 dni po od-
piranju ponudb oziroma po dopolnitvi vseh vlog. Župan 
oziroma komisija si pridržuje pravico, da začeti postopek 
ustavi kadarkoli do sklenitve medsebojne pogodbe, ne 
da bi za to navedel razloge. V primeru, da bodo ponu-
dniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena izbira 
na podlagi predloženih ponudb, se bo najem izvedel 
v obliki javne dražbe, ki bo objavljena na spletni strani 
Občine Krško.

9. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora v prijavi predložiti naslednje obraz-

ce oziroma dokumente:
– Obrazec 1 (Podatki o prijavitelju) navedbo identi-

fikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, na-
slov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo, 
sedež, matično številko in davčno številko;

– Obrazec 2 (Ponudba);
– Obrazec 3 (Izjave);
– Obrazec 4 (Izjavo o sprejemanju pogojev);
– Obrazec 5 (Izjavo o vezanosti na dano ponudbo 

do 30. 1. 2015).
Priloge: konstrukcija in grafični prikaz oziroma iz-

gled vseh VKO. Ponudbo mora podpisati pooblaščena 
oseba. Parafirana mora biti vsa razpisna dokumentacija 
s čimer ponudnik potrjuje, da je seznanjen z razpisnimi 
pogoji. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 
z določili tega razpisa ali v primeru nepravočasne po-
nudbe, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

Obrazci te razpisne dokumentacije se nahajajo na 
spletni strani Občine Krško.

10. Izločitveni faktorji
Pred odpiranjem ponudb:
– če ponudba ni prispela ali ni bila vročena pravo-

časno,
– če ponudba v celoti ne izpolnjuje zahtev iz razpi-

sne dokumentacije,
– niso poravnane obveznosti do Občine Krško,
– so kršili določbe najemne pogodbe.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-

boru najemnika in sklenitev pogodbe: ponudniki bodo 
o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od 
odpiranja ponudb oziroma po roku za dopolnitev vlog. 
Ponudniki bodo prejeli obvestilo o izbiri najugodnejšega 
ponudnika na predmetnem javnem razpisu.

Občina Krško si pridržuje pravico, da po pregledu 
ponudb ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.

12. Odgovorne osebe za dajanje informacij med 
razpisom: prijavitelji lahko dobijo dodatne podrob-
nejše informacije o javnem razpisu na Občini Kr-
ško, Oddelku za gospodarske dejavnosti pri Janku 

Avsec, na tel. 07/49-81-295 ali mag. Janji Jordan, na 
tel. 07/479-81-279 ali emailu: janja.jordan@krsko.si.

13. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti oziroma 
dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali 
kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od 
morebitnega ponudnika.

Vsak odgovor, pojasnilo, sprememba ali dopolnitev 
bo ponudnikom posredovana na spletni strani Občine 
Krško in postane del razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil 
razpisno dokumentacijo, bo po potrebi podaljšal rok za 
oddajo ponudb.

Občina Krško

 Ob-3874/14

Na podlagi Pravil Znaka kakovosti v graditeljstvu, 
Gradbeni inštitut ZRMK, odgovorni izvajalec projekta 
Znak kakovosti v graditeljstvu objavlja

javni razpis št. 1/2015 za podelitev
Znakov kakovosti v graditeljstvu 2015

Ocenjevanje izdelkov in storitev s področja gradi-
teljstva:

– okna, vključno z balkonskimi vrati in panoramski-
mi stenami,

– notranja vrata – vrata v stanovanju in drugih bi-
valnih prostorih,

– zidni blok za podometno gradnjo zidov,
– dobava plinskih grelnikov ter z dobavo povezane-

ga servisiranja plinskih grelnikov,
– sprejemniki sončne energije za pripravo tople sa-

nitarne vode, ogrevanje zgradb ali ogrevanje bazenske 
vode,

– hranilniki toplote za shranjevanje tople sanitarne 
vode, segrete s pomočjo sprejemnikov sončne energije,

– sistemi kanalizacijskih cevi,
– strešne kritine za pokrivanje poševnih streh,
– betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih 

pohodnih in povoznih površin,
– plošče, kocke in drugi oblikovanci iz naravnega 

kamna,
– betonski robniki,
– izvedba cementnih estrihov,
– izvedba betonskih zakjučnih tlakov,
– izvedba polimernih talnih oblog in premazov,
– izvedba vodotesne zaščite betonskih in AB kon-

strukcij,
– razvojno tehnološki dosežki in inovacije,
– izvedba obnove ostrešij oziroma kritin na stavbah 

kulturne dediščine in stavbah s sestavinami kulturne 
dediščine,

– izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dedi-
ščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine,

– izvedba konstrukcijskih ojačitev stavb,
– izvedba sanacije vlage na stavbah kulturne dedi-

ščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine,
– storitev krovsko – kleparskih del,
– storitev montaže stavbnega pohištva,
– storitev oblaganja tal, sten in bazenov s keramič-

nimi ploščicami,
– storitev oblaganja tal, sten in fasad z naravnim 

oziroma umetnim kamnom,
– betonarne za pro izvodnjo transportnega betona,
– separacije kamenih agregatov za gradbeništvo,
– asfaltni obrati,
– konstrukcije za zaščito pred hrupom,
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– izvedba žlebičenja obrabnih plasti,
– izvedba hidroizolacij v predorih.
Razpisno dokumentacijo in obrazec za prijavo lah-

ko potencialni prijavitelji naročijo oziroma osebno dvi-
gnejo pri izvajalcu projekta, Gradbenem inštitutu ZRMK 
– Gradbenem centru Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljub-
ljana, tel. +386(0)1/280-81-81, faks +386(0)1/280-81-91, 
elektronska pošta: zkg@gi-zrmk.si, internet: http://www.
gcs.gi-zrmk.si/gcs.

Ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi zadostnega 
števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za 
ocenjevanje za posamezno področje. Dobitniki ZKG 
bodo imeli priložnost promovirati pridobljeno priznanje 
v okviru sejmov ali drugih javnih in strokovnih priredi-
tvah. Javni razpis bo odprt do 6. novembra 2015.

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
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 Ob-3851/14

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Bee-
thovnova ulica 10, Ljub ljana, na podlagi drugega od-
stavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12), 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 
in 50/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14) ter Odloka o načrtu ravnanja 
s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodi-
šče Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 102/13), objavlja

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe ter 

uporabnika: Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Be-
ethovnova ulica 10, 1000 Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje:
a) enosobno stanovanje št. 49/VI, Vodnikova 

cesta 8, Ljub ljana, nezasedeno:
– nepremičnina, enosobno stanovanje št. 49 v VI. 

nadstropju večstanovanjskega objekta v Ljub ljani, Vo-
dnikova cesta 8, v izmeri 56,74 m2 s pripadajočo shram-
bo v kleti, ID 1740-1269-49, k.o. Spodnja Šiška;

– izklicna cena nepremičnine je: 90.100,00 EUR.
b) enosobno stanovanje št. 206/II, Smrtnikova 

ulica 4, Ljub ljana, nezasedeno:
– nepremičnina, enosobno stanovanje št. 206 v II. 

nadstropju večstanovanjskega objekta v Ljub ljani, Smr-
tnikova ulica 4, v izmeri 46,39 m2 s pripadajočo shrambo 
v kleti, ID 1738-2245-227, k.o. Dravlje;

– izklicna cena nepremičnine je: 68.100,00 EUR.
c) Izklicni ceni za navedeni nepremičnini sta dolo-

čeni na podlagi Ocene vrednosti nepremičnin navede-
nih stanovanj, ki jo je izdelal na dan 1. 9. 2014 Janez 
Kratnar, preizkušeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, 
imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje.

3. Najnižji znesek višanja izklicne cene je: za obe 
nepremičnini 500,00 EUR.

4. Način in rok plačila kupnine: uspeli dražitelj mora 
kupnino plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, 
zmanjšano za vplačano višino varščine na transakcijski 
račun Proračuna Republike Slovenije.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bi-
stvena sestavina pravnega posla.

Prenos in izročitev nepremičnine in premičnin se 
opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala ustno v slovenskem jeziku na sedežu Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije v Ljub ljani, na Beethovno-
vi ulici 10, v razpravni dvorani v I. nadstropju, in sicer 
25. 11. 2014, s pričetkom ob 10. uri.

6. Višina varščine, ki jo je treba položiti pred začet-
kom dražbe: varščina je 10 % izklicne cene, in sicer za 
stanovanje na Vodnikovi cesti 8 znaša 9.010,00 EUR, za 
stanovanje na Smrtnikovi ulici 4 znaša 6.810,00 EUR. 
Varščina se ne obrestuje.

Pred začetkom dražbe je treba plačati varščino 
v višini 10 % vrednosti izklicne cene za posamezno ne-
premičnino na transakcijski račun Proračuna Republike 
Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972, sklic na številko: 

SI18 13110-2010003-davčna številka dražitelja, z na-
vedbo plačilo varščine Vodnikova oziroma Smrtnikova.

Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, 
ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 7 dni 
po končani dražbi. S plačilom varščine sprejme dražitelj 
obveznost, da pristopi k dražbi.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo 
pristopili k javni dražbi, se varščina ne vrača.

7. Z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba skle-
nila najkasneje v 15 dneh po zaključku dražbe.

Če dražitelj pogodbe v navedenem roku ne bo 
podpisal iz razlogov, ki so na njegovi strani, mu Ustavno 
sodišče lahko rok podaljša, vendar ne za več kot 15 dni. 
Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podalj-
šanem času, ponudnik zadrži njegovo varščino.

8. Zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena ose-
ba s strani zakonitega zastopnika, lahko kadarkoli do 
sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, 
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in 
varščino brez obresti.

9. Informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo 
na naslovu: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Be-
ethovnova ulica 10, Ljub ljana, tel. 01/477-64-10, Met-
ka Štimec Janeš, vsak delovni dan od 8.30 do 15.30. 
Ogled predmetov javne dražbe je mogoč po predho-
dnem dogovoru.

10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo najkasneje do 24. 11. 2014 do 
16. ure, na naslov naročnika: Ustavno sodišče Republi-
ke Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljub ljana, v zape-
čateni ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – Javna dražba« 
s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek draži-
telja, predložiti kopije naslednjih dokumentov:

– potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg pla-
čila razviden tudi predmet nakupa in priložena celotna 
številka TRR računa za primer vračila varščine;

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro naj-
več 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo 
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od 
katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če 
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, over-
jeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno od-
govornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);

– 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 institu-
cije v njegovi državi enakovredne institucijam, od kate-
rih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe. Če 
takega potrdila ne more pridobiti, predloži lastno izjavo, 
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in material-
no odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih 
ni imel blokiranega TRR);

– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) 
oziroma druge ustrezne evidence (s. p.) star ne več 
kot 30 dni;

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi;

Javne dražbe
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– kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista 
(fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci prav-
nih oseb);

– pisno izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne 
dražbe.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, 
bodo izločeni iz postopka. Če ovojnica ne bo opremljena 
tako, kot je navedeno, naročnik ne nosi odgovornosti za 
njeno založitev.

Davek na promet z nepremičninami in stroške 
v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis 
v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške) plača 
kupec.

Predmeta prodaje bosta prodana po načelu vide-
no – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

11. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Z vplačilom varščine, sprejema dražitelj obve-
znost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 
podana višja,

– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno,

– dražba je končana, ko se trikrat zaporedoma iz-
kliče najvišjo ponujeno ceno,

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

– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en 
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno.

12. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja 
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Javno dražbo vodi komisija.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

 Ob-3873/14

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, 
Ljub ljana, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub ljana, na pod-
lagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 6/11), prve alineje prvega odstavka 20. člena, tre-
tjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in 
30.–34. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) razpisuje

elektronsko javno dražbo, št. 1-2014
za prodajo večstanovanjske stavbe  

z oskrbovanimi stanovanji  
v Zelenem gaju na Brdu v Ljub ljani

I. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je večstanovanjska stavba (števil-

ka stavbe 9925) namenjena oskrbovanim stanovanjem 
na naslovu Ljub ljana, Ulica Angele Vode 25, v stano-
vanjski soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljub ljani.

Dražitelji lahko kupijo le celoten objekt, ki obsega 
30 oskrbovanih stanovanj s shrambami in 31 pripada-
jočimi parkirnimi mesti v garaži (eno parkirno mesto je 
namenjeno oskrbniku – upravniku stanovanj), skupaj 
s pripadajočimi deli in napravami ter sorazmernim sola-
stniškim deležem na skupnih delih in napravah pripada-
jočih k objektu. Objekt leži na parceli številka 1393/38, 
k. o. (1723) Vič, ki je v zemljiško knjižni lasti Stanovanj-
skega sklada RS do 1/1.

Opis nepremičnine, ki je predmet javne dražbe
Večstanovanjska stavba, v kateri se nahajajo oskr-

bovana stanovanja in parkirna mesta v garaži, je bila 
zgrajena leta 2014 in ima pridobljeno pravnomočno 
uporabno dovoljenje, št. 351-1418/2014-9 z dne 15. 9. 
2014, izdajateljice Upravne enote Ljub ljana, Izpostava 
Vič – Rudnik.

Na nepremičnini sta trenutno vknjiženi dve nepravi 
stvarni služnosti in sicer v korist Elektro Ljub ljane, d. 
d. (za potrebe elektro kabelske kanalizacije) in v korist 
Mestne občine Ljub ljana (za izgradnjo javne ceste in 
komunalne infrastrukture) – ID omejitve 11089322 in 
14626365.

Stavba, v kateri se nahajajo oskrbovana stanovanja 
(objekt A2) – spada v območje stanovanjske pozidave 
v območju urejanja VS 3/5 Brdo: funkcionalna enota F5 
– 1. etapa. V predmetnem objektu se nahaja 30 oskrbo-
vanih stanovanj z 31 pripadajočimi parkirnimi mesti in 
30 shrambami in idealnim deležem na skupnih delih in 
napravah. Šest stanovanj v objektu A2 je možno prila-
goditi za uporabo funkcionalno oviranih oseb, vsa stano-
vanja pa imajo že prilagojene kopalnice za funkcionalno 
ovirane osebe. Etažnost objekta A2 je K+P+3+T. Tera-
sna etaža je pozidana do 70 % tipične etaže. Shrambe 
stanovanj se nahajajo v kleti, razen petih shramb, ki so 
v terasni etaži. Kolesarnica je v pritličju objekta, kotlov-
nica pa v najvišji etaži objekta.

Celotna neto tlorisna površina objekta A2 (od 
kleti do terase, skupaj z zunanjimi površinami) je 
2.138,13 m2, od tega znaša uporabna površina stano-
vanjskih prostorov 1.196,22 m2. Skupna velikost vseh 
balkonov, ki pripadajo stanovanjem je 60,61 m2, skupna 
velikost lož znaša 27,28 m2 ter 71,45 m2 teras. V pritličju 
je skupni prostor za druženje stanovalcev objekta A2, 
v velikosti 46,24 m2. Skupnemu prostoru pripada tudi 
balkon površine 3,36 m2. Kotlovnica meri 12,30 m2. Sku-
pna velikost shramb je 107,52 m2, od tega je 90,10 m2 
površin v kleti. Površina vseh ostalih prostorov, ki so 
namenjeni skupni rabi oskrbovanih stanovanj (komuni-
kacijske površine od kleti do terase, kolesarnica, prostor 
za čistila …) objekta A2 znaša 729,40 m2.

Parkirna mesta za stanovalce objekta A2 so v kle-
tni etaži garaže F5.1. Dostop do parkirnih mest je sku-
pen z ostalimi uporabniki garaže – lastniki stanovanj 
iz drugih večstanovanjskih objektov v F5.1 in lastnikov 
stanovanj v F5.2, ki je še v gradnji. Skupna površina 31 
parkirnih mest znaša 387,50 m2, od tega je šest parkir-
nih mest namenjenih funkcionalno oviranim osebam.

Pri gradnji objekta so bile upoštevane določbe 
Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagota-
vljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, 
št. 110/04, 81/09 in 17/11).

Nepremičnina je naprodaj v stanju kot izhaja iz ko-
mercialnih skic in tehničnega opisa (prilogi sta objavljeni 
na spletni strani http://ssrs.si/) in ne v stanju kot je v času 
objave te javne dražbe. Stanje objekta ob nakupu po 
prilogah se šteje za stanje videno – kupljeno. Objekt se 
prodaja brez posebnih naprav in opreme, potrebne za 
izvajanje storitev institucionalnega varstva.

II. Izklicna cena za nepremičnino iz I. točke te jav-
ne dražbe znaša 3.094.000,00 EUR z vključenim 9,5 % 
davkom na dodano vrednost.

III. Predmet te javne dražbe, ki je opredeljen v I. 
točki, bo skladno z določilom tretjega odstavka 21. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti prodan na javni elektronski dražbi, ki 
bo potekala na spletnem naslovu: http://www.edrazbe.si 
dne 28. 11. 2014, z začetkom ob 11. uri.
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IV. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo sub-

jekti, ki najkasneje do 26. 11. 2014 do 12. ure dostavi-
jo izpolnjen obrazec »Podatki o dražitelju« in potrdilo 
o vplačani varščini iz točke V. te objave, ter so:

1. pravne ali fizične osebe iz Republike Slovenije 
ali tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo 
v eni od držav članic Evropske unije, kar izkažejo z iz-
piskom iz ePRS (AJPES) oziroma drugimi ustreznimi 
dokazili v primeru, da v ePRS ni vpisano ažurno stanje 
(v tem primeru se predloži npr. kopija notarskega zapi-
sa predlaganega vpisa, spremembe in dopolnitve itd.). 
Izpisek iz ePRS (AJPES) – sodnega registra oziroma 
druge ustrezne evidence, je lahko star največ 30 dni;

2. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepre-
mičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba, ki jo ratificira Državni zbor;

3. dražitelji morajo s pisno izjavo in drugimi listi-
nami izkazati, da imajo v času objave te elektronske 
javne dražbe v lasti več kot 50 oskrbovanih stanovanj in 
da z njimi tudi upravljajo (npr. dokazilo o številu lastnih 
oskrbovanih stanovanj, dokazilo o referenčnih projektih 
izvajanja institucionalnega varstva na področju oskrbo-
vanih stanovanj …);

4. dražitelji bodo morali v prodajni pogodbi podpisati 
zavezo, da 7 let ne bodo prodali predmetnega objekta 
ali njegovega posameznega dela ali spreminjali njegove 
namembnosti. Bistvena sestavina prodajne pogodbe bo 
določilo o prepovedi odtujitve in obremenitve kupljene 
nepremičnine za najmanj 7 let, ki ga bosta pogodbeni 
stranki v obliki zaznambe vpisali v zemljiško knjigo. Pre-
poved obremenitve ne bo veljala za stvarne služnosti 
in neprave stvarne služnosti. Kupec bo moral proda-
jalcu v primeru njegovega poziva enkrat letno poročati 
o uporabi nepremičnine. Če bo nepremičnina kot celota 
ali njen posamezni del odsvojen pred iztekom 7-letnega 
roka ali se ne bo več uporabljala za izvajanje dejavnosti 
oddaje oskrbovanih stanovanj, mora kupec prodajalcu 
plačati odškodnino v višini 10 % pogodbene kupnine.

V. Varščina
Dražitelji morajo najkasneje do roka, ki je posta-

vljen za dostavo izpolnjenega obrazca »Podatki o dra-
žitelju« iz točke IV. te objave, plačati varščino v viši-
ni 309.400,00 EUR. Varščino je potrebno nakazati na 
transakcijski račun, št. SI5601100-6270960211, odprt 
pri Banki Slovenije, sklic na številko odobritve 00 7184, 
z navedbo namena »Plačilo varščine 1-2014«.

Dražitelj mora najkasneje do dne 26. 11. 2014 do 
12. ure dostaviti Stanovanjskemu skladu RS, Poljanska 
cesta 31, 1000 Ljub ljana podpisan in (v primeru pravne 
osebe) žigosan:

1. obrazec s podatki o dražitelju (Obrazec »Podatki 
o dražitelju«);

2. kopijo potrdila o plačilu varščine, skladno z zgor-
njimi zahtevami.

Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k elektronski javni dražbi. Vplačilo varščine se 
šteje kot sprejem izklicne cene ne glede na to ali dražitelj 
dejansko pristopi k elektronski javni dražbi. Če dva dra-
žitelja vplačata varščino, pa ne dražita – potem iz tega 
izhaja, da sta podala enako ceno. Uspešen bo tisti med 
njima, ki je prvi vplačal varščino.

Stanovanjski sklad RS bo podatke, potrebne za pri-
stop k elektronski javni dražbi, posredoval na elektron-
ski naslov, naveden na obrazcu »Podatki o dražitelju« 
izključno dražiteljem, od katerih bo do dne 26. 11. 2014 
do 12. ure na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljan-
ska cesta 31, Ljub ljana, s pripisom »Javna elektronska 
dražba 1-2014«, prejel zgoraj navedena dokumenta. 

Dražitelji lahko namesto pisnih dokumentov posredujejo 
skenirane izpolnjene obrazce tudi na elektronski naslov: 
ejavnedrazbe@ssrs.si do dne 26. 11. 2014 do 12. ure. 
Prejem dokumentov poslanih s strani dražiteljev na na-
slov izvajalca dražbe do postavljenega termina je pogoj, 
da bo lahko izvajalec javne dražbe pravočasno posredo-
val na elektronske naslove dražiteljev potrebne podatke 
za sodelovanje na elektronski javni dražbi.

Plačana varščina se bo uspešnemu dražitelju (kup-
cu) vračunala v kupnino.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varšči-
na vrnjena brez obresti v 10 dneh po končani elektronski 
javni dražbi.

VI. Pravila elektronske javne dražbe:
1. javna dražba poteka izključno elektronsko preko 

portala na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si (do-
stop je mogoč z aktualnim spletnim brskalnikom, kot je 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari ipd., vse aktu-
alne verzije) ali preko namenske aplikacije za pametni 
telefon (aplikacija e-Drazbe na Google Play – za Android 
platformo). Ponudb, ki ne bodo oddane skladno s temi 
pravili, Stanovanjski sklad RS ne bo upošteval.

2. Dražiteljem, ki bodo pravočasno posredovali Sta-
novanjskemu skladu RS podatke – dokumente na način, 
kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do 27. 11. 2014 
do 10. ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredo-
vali, posredovani potrebni identifikacijski podatki za do-
stop do elektronske javne dražbe. Identifikacijski podatki 
enolično določajo dražitelja, zato jih morajo kot take 
ustrezno varovati in jih ne razkriti tretjim osebam, da ne 
bi prišlo do zlorab. Dražijo lahko le dražitelji, ki bodo pra-
vočasno posredovali v celoti izpolnjen obrazec »Podatki 
o dražitelju« s priloženim potrdilom o plačani varščini.

3. V primeru, če dražitelj do navedenega roka ne 
bo prejel elektronskega sporočila z identifikacijskimi po-
datki za dostop do elektronske javne dražbe, naj najprej 
preveri, če je bil sporočilo preusmerjeno med »Neza-
želena sporočila«, sicer naj kontaktira tehnično pomoč 
(tel. 059/075-608 ali podpora@praetor.si). Tehnično po-
moč lahko dražitelj kontaktira tudi za druga tehnična 
vprašanja.

4. Za elektronsko javno dražbo veljajo splošni po-
goji uporabe sistema edrazbe.si, ki so dosegljivi na 
https://www.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji in jih dražitelji 
potrdijo pri identifikaciji v informacijski sistem.

5. V primeru, da bo ponudbo oddal en dražitelj, se 
šteje, da draži z izklicno ceno. V primeru, da ne bo no-
ben ponudnik vplačal varščine, pa se bo javna dražba 
štela za neuspešno.

6. V primeru več dražiteljev, se bo javna dražba 
štela za uspešno, kolikor bo vsaj en dražitelj podal v sis-
tem vsaj eno ponudbo, ki bo višja najmanj za najmanjši 
korak višanja. V primeru, da noben dražitelj ne poda 
izboljšane ponudbe, se šteje, da je uspešen tisti med 
njimi, ki je prvi vplačal varščino.

7. Elektronska javna dražba se bo začela dne 
28. 11. 2014 ob 11. uri. Elektronska javna dražba bo 
potekala 45 minut z možnostjo podaljšanja največ za 
pol ure. Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen 
na sledeči način: če bo v zadnjih dveh minutah pred 
iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal 
ceno, se bo dražba avtomatično podaljšala za nadaljnji 
dve minuti (kar bo razvidno vsem ponudnikom v real-
nem času znotraj sistema). Če bo nato manj kot dve 
minuti pred iztekom novega (podaljšanega roka) spet 
katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba 
spet podaljšala za nadaljnji dve minuti in tako dalje. To 
pomeni, da se bo dražba podaljševala, dokler je interes 
dražiteljev za draženje, vendar največ za pol ure. Po eni 
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uri in 15 minut se javna dražba ne bo več podaljševala in 
bo aktualno zadnje draženje najuspešnejšega dražitelja.

8. Najmanjši možni korak višanja cene v dražbe-
nem postopku znaša 30.000,00 EUR. Dražiteljem bo 
sistem ves čas, od začetka elektronske javne dražbe, 
ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa 
do zaključka elektronske javne dražbe, morebitna po-
daljšanja elektronske javne dražbe, trenutno najboljšo 
ponudbo, vendar brez identifikacijske navedbe, kateri 
dražitelj jo je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, 
ki je vpisan v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja 
(podaje nove cene, ki bo najmanj za 30.000,00 EUR 
višja od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja). 
V primeru, da ponudnik želi zvišati ceno za več kot tri-
kratnik najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga 
sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opo-
zorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik mora 
tako ceno ponovno potrditi, da se le-ta pošlje v sistem.

9. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 
podana višja ponudba, na dražbi pa uspe dražitelj, ki 
ponudi najvišjo ceno.

10. Ponudba veže do zaključka dražbe in dražitelj 
do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način 
razveljaviti.

11. Neposredno po zaključku elektronske javne 
dražbe sistem vsem vpisanim dražiteljem izpiše dnev-
nik s potekom draženja, iz katerega je razviden celoten 
potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe 
vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši 
dražitelj z uspešno ponudbo.

12. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati pisno, priporočeno s povratnico, na naslov: 
Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub-
ljana najkasneje dva dni po zaključku elektronske javne 
dražbe. O rešitvi ugovora bosta obveščena pritožnik in 
najugodnejši dražitelj.

VII. Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila pro-
dajna pogodba v 15 dneh po končani elektronski javni 
dražbi. Stanovanjski sklad RS lahko najugodnejšemu 
dražitelju podaljša rok za podpis pogodbe za največ 
15 dni. Če izbrani dražitelj v podaljšanjem roku ne pod-
piše pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil 
od podpisa pogodbe, Stanovanjski sklad RS pa zadrži 
vplačano varščino.

Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim po-
gojem in bo postala veljavna, če bo k njej naknadno 
podal soglasje Nadzorni svet Stanovanjskega sklada 
RS. V primeru, da soglasje ne bo podano, se šteje, da 
dražba ni uspela/da je dražba umaknjena. Izbranemu 
kupcu se v tem primeru najkasneje v 10 dneh po odlo-
čitvi Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada RS vrne 
brez obresti vplačana varščina.

Plačilo kupnine mora biti izvedeno v roku trideset 
dni po izdaji računa na podlagi veljavno sklenjene pro-
dajne pogodbe.

Vplačana varščina se všteje v kupnino. Kupnina se 
vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada 
RS. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – ku-
pnine, prejme kupec zemljiško knjižno dovolilo.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bi-
stvena sestavina prodajne pogodbe. Vračunana var-
ščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja 
v kupnino ne obrestuje.

Davčne dajatve in vsi ostali stroški, kot npr. overi-
tev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško 
knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani dražitelj.

VIII. Postopek elektronske javne dražbe se lahko 
ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se dražiteljem ne povrnejo stroški. Dražiteljem 
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se bo v tem primeru najkasneje v 8 delovnih dneh vrnila 
vplačana varščina brez obresti.

IX. Stanovanjski sklad RS si pridržuje pravico od-
kloniti sklenitev pogodbe, kolikor se po dražbi ob doda-
tnih preveritvah izkaže, da izbrani dražitelj ne izpolnjuje 
pogojev pod zaporedno št. 3. in 4. točke IV. V tem pri-
meru Stanovanjski sklad RS zadrži vplačano varščino.

X. Podrobnejše informacije so interesentom elek-
tronske javne dražbe na voljo na Stanovanjskem skladu 
RS, preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si.

XI. Ogled vzorčnih stanovanj in parkirnih mest 
v objektu A2 bo možen dne 21. 11. 2014, v času med 10. 
in 14. uro po predhodnem dogovoru preko e-naslova: 
projekti@ssrs.si ali na tel. 01/471-05-77, in sicer mora 
biti dogovor o ogledu potrjen najkasneje do dne 20. 11. 
2014 do 10. ure.

Obrazec 'Podatki o dražitelju' 
 
Navodilo: dražitelj izpolni in podpiše obrazec, ter ga skupaj s kopijo potrdila o 
plačani varščini posreduje Stanovanjskemu skladu RS na način in do roka, kot je 
to navedeno v razpisnih pogojih elektronske javne dražbe. 
 

Podatki o elektronski dražbi: JAVNA DRAŽBA 1-2014 za prodajo  
večstanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji v Zelenem gaju na 

Brdu v Ljubljani 
 
Podatki o dražitelju: 
 
(se izpolni, če je dražitelj pravna oseba) 
Firma/naziv:                    ........................................................... 
 
Sedež/Naslov (ulica, hišna št.):  ........................................................... 
 
Poštna št., kraj, država:   ........................................................... 
 
Matična številka pravne osebe:  ........................................................... 
 
Kontaktna oseba (ime, priimek):........................................................... 
 
 
(se izpolni, če je dražitelj fizična oseba) 
Ime in priimek dražitelja:  ........................................................... 
 
EMŠO:    ........................................................... 
 
 
Naslov (ulica, hišna št.):  ........................................................... 
 
Poštna št., kraj, država:   ........................................................... 
 
 
(se izpolni v vsakem primeru): 
Elektronski naslov (email), na katerega bodo posredovani podatki, 
potrebni za vstop  
v sistem elektronskih dražb: .......................................................... 
 
Telefonska (GSM) številka za kontakt: .................................................. 
 
TRR, na katerega Stanovanjski sklad RS vrne vplačano varščino: 
 
Številka TRR:   ........................................................... 
 
Odprt pri banki:   ........................................................... 
 
 
Izjavljam, da izpolnjujem pogoje za pridobitev nepremičnine, kot so navedeni v 
točki IV. objave razpisa javne elektronske dražbe. Zavedam se, da v primeru, da 
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ne bom mogel pridobiti lastninske pravice na nepremičnini zaradi zakonskih 
omejitev na moji strani, Stanovanjskemu skladu RS zapade moja varščina. 
 
Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi 
v celoti strinjam ter jih potrjujem. 
 
 
Kraj in datum:     Ime in priimek/Zakoniti zastopnik                        
 
.....................................   ..................................... 
 
       Lastnoročni podpis:  
 
 
 
 
 
Stanovanjski sklad RS se zavezuje osebne podatke varovati skladno z veljavno 
zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane 
elektronske javne dražbe ter vračila vplačane varščine. 
 
 
 
 
 
OBVEZNA PRILOGA: 

- potrdilo o plačani varščini. 
 
 

Stanovanjski sklad RS

Št. 3522-01/2014-04 05 Ob-3828/14

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, skla-
dno z določbami Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 
2014 s programom razpolaganja, objavlja

javno dražbo

I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: 
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. matična 
številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, 
tel. 03/733-87-00 in faks: 03/733-87-40.

II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je del 
stavbe št. 8, v stavbi št. 97, k.o. 1026 Laško, z neto 
tlorisno površino 29,60 m2. Nepremičnina v naravi pred-
stavlja manjše stanovanje, v mansardi poslovno sta-
novanjskega objekta, na Zdraviliški cesti 5b v Laškem. 
V poslovnem delu objekta višine K+P+2+M so locirani 
prostori policijske postaje, v obeh nadstropjih in man-
sardi pa so stanovanjski prostori. Objekt, v katerem je 
ocenjevano stanovanje je solidno grajen in vzdrževan. 
Samo stanovanje pa je slabše vzdrževano.

III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za ne-

premičnino, ki je predmet prodaje znaša izklicna cena 
25.800,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene 



Stran 2424 / Št. 79 / 7. 11. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

je 200,00 EUR. Davek na promet nepremičnin ni vklju-
čen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.

V. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača na 
TRR Občine Laško št.: 01257-0100003220, v 15 dneh 
po sklenitvi pogodbe. Kupec je poleg kupnine dolžan 
plačati: davek na promet nepremičnin, stroške notarske-
ga zapisa prodajne pogodbe in stroške vknjižbe lastnin-
ske pravice. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, 
je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne po-
ravna kupnine na določen način in v določenem roku po 
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.

VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala v sredo, 26. 11. 2014, v sejni sobi Občine Laško, 
Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9. uri. Kandidati 
se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe 
izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. št. IX te objave. 
Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih po-
datkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, 
ne more sodelovati na javni dražbi.

VII. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, 

morajo do ponedeljka, 24. 11. 2014 vplačati varšči-
no v višini 2.580,00 EUR na TRR Občine Laško št.: 
01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec.

– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino 
in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.

– Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina 
vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena 
v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi.

– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogod-
be ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži 
varščino.

VIII. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega 

bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogod-

bo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V naspro-
tnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino.

– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh 
stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in 
posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: na javni 
dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična 
oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno 
in pravilno prijavi, tako da predloži naslednje podatke 
oziroma dokumente:

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (po-
tni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba;

– Potrjen izpis iz poslovnega registra, ki ne sme 
biti starejši od enega meseca, če se prijavi samostojni 
podjetnik;

– Potrjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti 
starejši od enega meseca, v primeru, da se prijavi prav-
na oseba;

– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet 
javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri no-
tarju, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe 
udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je 
overjena pri notarju.

X. Podrobnejši pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku.
– Nepremičnina bo prodana po načelu videno-ku-

pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

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

– Dražbo vodi komisija ter je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. 
Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni 
ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove 
k podpisu pogodbe.

– Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna 
dražba neuspešna.

– Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 
Morebitne spore reši voditelj dražbe.

XI. Opozorilo: župan Občine Laško lahko kadar-
koli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne 
pogodbe, postopek javne dražbe brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne varščina brez obresti.

XII. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne 
dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-00 
in 03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in 
obcina@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč 
tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.

Občina Laško

Št. 478-27/2014-04 05 Ob-3829/14

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, skla-
dno z določbami Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 
2014 s programom razpolaganja, objavlja

javno dražbo

I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: 
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. matična 
številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, 
tel. 03/733-87-00 in faks: 03/733-87-40.

II. Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje sta 
nezazidani, delno komunalno opremljeni, stavbni ze-
mljišči, in sicer:

1. parc. št. 212/3, k.o. 1039 Rimske Toplice, v izmeri 
912 m2 in

2. parc. št. 212/5, k.o. 1039 Rimske Toplice, v izmeri 
1.386 m2.

Zemljišči se nahajata na območju, ki ga opredeljuje 
lokacijski načrt Belovo. V Odloku o LN Belovo (Uradni 
list RS, št. 122/04) so navedeni pogoji za izgradnjo 
objektov v območju individualnih stanovanjskih hiš s po-
možnimi objekti. Za omenjeno območje je bil sprejet tudi 
Odlok o programu opremljanja zemljišča za gradnjo 
stanovanjskih hiš Belovo (Uradni list RS, št. 33/07), 
ki predpisuje izhodišča za izdelavo programa opremlja-
nja, obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo 
ter podlage za odmero komunalnega prispevka.

III. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Za nepremičnini, ki sta predmet prodaje znaša iz-

klicna cena:
1. parc. št. 212/3, k.o. 1039 Rimske Toplice – izklic-

na cena 26.448,00 €,
2. parc. št. 212/5, k.o. 1039 Rimske Toplice – izklic-

na cena 28.413,00 €.
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Najnižji znesek višanja izklicne cene je 
1.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin ni vklju-
čen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.

IV. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača na 
TRR Občine Laško št.: 01257-0100003220, v 15 dneh 
po sklenitvi pogodbe. Kupec je poleg kupnine dolžan 
plačati: zakonsko predpisan davek na dodano vrednost, 
strošek notarskega zapisa prodajne pogodbe in stro-
šek vknjižbe lastninske pravice. Plačilo celotne kupni-
ne v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega 
posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način 
in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto. Kupec je pred vložitvijo 
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja Občini Laško 
dolžan plačati tudi komunalni prispevek, ki bo odmerjen 
v skladu z določili Odloka o programu opremljanja ze-
mljišč za gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Uradni list 
RS, št. 33/07).

V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala v sredo, 26. 11. 2014, v sejni sobi Občine Laško, 
Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 10. uri. Kandidati 
se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe 
izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. št. IX te objave. 
Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih po-
datkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, 
ne more sodelovati na javni dražbi.

VI. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, 

morajo do ponedeljka, 24. 11. 2014 vplačati varščino 
v višini 10 % izklicne cene na TRR Občine Laško št.: 
01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec.

– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino 
in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.

– Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina 
vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena 
v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi.

– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogod-
be ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži 
varščino.

VII. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega 

bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogod-

bo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V naspro-
tnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino.

– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh 
stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in 
posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom 
Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin 
ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži 
naslednje podatke oziroma dokumente:

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (po-
tni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba;

– Potrjen izpis iz poslovnega registra, ki ne sme 
biti starejši od enega meseca, če se prijavi samostojni 
podjetnik;

– Potrjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti 
starejši od enega meseca, v primeru, da se prijavi prav-
na oseba;

– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet 
javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri no-
tarju, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe 
udeleži pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je 
overjena pri notarju.

IX. Podrobnejši pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku.
– Nepremičnini bosta prodani po načelu videno-ku-

pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane. Potencialni kupec nima 
pravice do uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov zaradi 
morebitnih stvarnih ali pravnih napak, ki jih odkrije na 
nepremičnini.

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

– Dražbo vodi komisija ter je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnino. 
Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni 
ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove 
k podpisu pogodbe.

– Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna 
dražba neuspešna.

– Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 
Morebitne spore reši voditelj dražbe.

X. Opozorilo: župan Občine Laško lahko kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogod-
be, postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se draži-
teljem povrne varščina brez obresti.

XI. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne 
dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-00 
in 03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in 
obcina@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč 
tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.

Občina Laško

Št. 900-1/2014-149 Ob-3831/14

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 
50/14) in 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 Načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2014

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet prodaje so poslovni prostori, na na-

slovu Lepi pot 6 v Ljub ljani, z identifikacijsko števil-
ko 2679-934-1, 2679-934-2, 2679-934-3, 2679-934-4, 
2679-934-5, 2679-934-6, 2679-934-7, 2679-934-8, 
2679-934-9, 2679-934-10, 2679-934-11, 2679-934-12, 
2679-934-13, 2679-934-14, 2679-934-15, 2679-934-16, 
2679-934-17, 2679-934-18, 2679-934-19, 2679-934-20 
in 2679-934-21 v pritličju stavbe, v skupni izme-
ri 339,00 m2. Od 21-ih poslovnih prostorov so zasedeni 
4-je poslovni prostori z najemnikom, ki imajo z najemo-
dajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen 
čas. Oprema, ki se nahaja v najetih poslovnih prostorih 
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je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo 
z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obve-
znosti najemodajalca po najemni pogodbi. Ostali prosto-
ri so prazni. Zemljiško knjižno stanje je urejeno v korist 
prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Na-
črt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 221.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor 

v pritličju, v izmeri 61,94 m2 z ID oznako nepremičnine 
1739-1198-204 v stavbi št. 1198, na naslovu Ulica bratov 
Učakar 54 v Ljub ljani, v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Ne-
premičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, 
ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za 
nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. 
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice 
in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Ne-
premičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v po-
slovnem prostoru. Zemljiško knjižno stanje je urejeno 
v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne ob-
čine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 70.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 

P01 v visokem pritličju objekta, v skupni izmeri 147,80 m2 
v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljub ljani, z ID oznako 
nepremičnine 1721-257-1, v k.o. 1721 – Gradišče I. 
Zemljiško knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. 
Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh 
bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaga-
nja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub-
ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 195.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 

P05 v visokem pritličju objekta, v skupni izmeri 127,10 m2 
v stavbi, na naslovu Rimska 8 v Ljub ljani, z ID oznako 
nepremičnine 1721-257-2 v k.o. 1721 – Gradišče I. 
Zemljiško knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. 
Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh 
bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaga-
nja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub-
ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 190.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.5. Predmet prodaje je poslovni prostor z ozna-

ko 13, z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, 
Nove Fužine 45 v Ljub ljani, v skupni izmeri 22,15 m2, 
v stavbi stoječi na parc.št. 1624 in 1625, v k.o. 1772-Mo-
ste. Zemljiško knjižno stanje je urejeno v korist prodajal-
ca. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina 
je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 28.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.6. Predmet prodaje je poslovni prostor, na naslo-

vu Rožičeva 1a v Ljub ljani z oznako K01, z identifikacij-
sko številko 2706-1-6 v kleti stavbe, v izmeri 40,88 m2. 
Zemljiško knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. 
Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je 
vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2014.

Izklicna cena: 35.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.7. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, 

na naslovu Koseskega 1a v Ljub ljani, z oznako L7, 
z identifikacijsko številko 1722-4076-69 v pritličju, v iz-
meri 32,84 m2. Poslovni prostor je prazen. Zemljiško-
knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna 
nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z ne-
premičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana za 
leto 2014.

Izklicna cena: 37.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 2 % davka na promet 

nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba pod točko 2.1.,2.2.,2.3. in 

2.4. bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Prodajna 
pogodba pod točko 2.5., 2.6. in 2.7. bo sklenjena v obliki 
neposredne pogodbe;

4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-
nudil najvišjo ceno;

4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-
ljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražite-
ljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano 
varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin, vse stroške 
notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svo-
je ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega 
sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana številka: 01261-0100000114, 
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od dneva skle-
nitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v en-
kratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 25. 11. 2014 na se-

dežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
»Rdeča dvorana«, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem 
vrstnem redu:

– poslovni prostori na naslovu Lepi pot 6, ob 11.30,
– poslovni prostor na naslovu Bratov Učakar 54, 

ob 12. uri,
– poslovni prostor na naslovu Rimska 8 (P01), ob 

12.30,
– poslovni prostor na naslovu Rimska 8 (P05), ob 

13. uri,
– poslovni prostor na naslovu Nove Fužine 45, ob 

13.30,
– poslovni prostor na naslovu Rožičeva 1a, ob 

14. uri,
– poslovni prostor na naslovu Koseskega 1a, ob 

14.30.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 

javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
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dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,

– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samo-
stojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih 
oseb).

7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo 
listine.

7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravil-
ne in pravočasne prijave.

7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki 
znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega za-
kladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, številka: 
01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z na-
vedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni pro-
stor št. ____ na naslovu ________«.

8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju 
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli 
na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 
15 dni po zaključku javne dražbe.

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih jav-

ne dražbe in podatke o nepremičninah, informacije za 
ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na 
Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini 
Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: marina.an-
zur@Ljub ljana.si in kontaktni osebi Mihaeli Šiker Topo-
lovec, tel. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.si-
ker@Ljub ljana.si.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem do-
govoru.

Ogled nepremičnin je možen tudi preko prijave na 
spletni obrazec pri posamezni nepremičnini na poveza-
vi: http://www.Ljub ljana.si/si/mol/nepremicnine/.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 

in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Ljub ljana, www.Ljub ljana.si.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 032-0023/2014-5 Ob-3843/14

Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na podlagi 
21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 50/14), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in sklepa o letnem 
načrtu razpolaganja z zemljišči Občine Tišina za leto 
2014 Občinskega sveta Občine Tišina, z dne 13. 2. 
2014 objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.

2. Opis predmetov prodaje: predmet javne dražbe 
so naslednje nepremičnine: stavbni zemljišči v k.o. Mur-
ski Črnci vl., št. 175: parc. št. 1396/10, v izmeri 8 01 m2; 
parc. št. 1396/12, v izmeri 6 93 m2; stanovanje s kletnimi 
prostori na Tišini št. 4a, ID 178.

Po prostorskem planu občine so vse nepremičnine 
opredeljene kot stavbna zemljišča. Vsa zemljišča in 
stanovanje so v celoti v lasti občine ter bremen prosta.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po 
metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: 
izklicne cene za prodajano premoženje so sledeče:

– za parc. št. 1396/10, k.o. Murski Črnci, v izmeri 
8 01 m2; je izklicna cena 11.214,00 €,

– za parc. št. 1396/12, k.o. Murski Črnci, v izmeri 
6 93 m2; je izklicna cena 8.316,00 €,

– za dvosobno stanovanje in kletne prostore 
ID 178, k.o. Tišina, v izmeri stanovanje – 14 48,53 m2, 
drvarnica – 8 11,00 m2, klet – 9 13,65 m2; je izklicna 
cena 25.536,00 €.

Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko 
določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga 
plača kupec.

Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik 
zneska 100,00 €, kar je najnižji znesek višanja.

5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavlje-
nega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni 
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bi-
stvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo poteka-
la na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, v sejni sobi, in 
sicer v sredo, 26. 11. 2014, z začetkom ob 15.30.

7. Višina varščine: dražitelj mora najkasneje do 
24. 11. 2014 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od 
izklicne cene za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil.

Varščina se plača na račun Občine Tišina – pro-
račun št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za 
javno dražbo« z navedbo parcelne št. zemljišča oziroma 
stanovanja.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela 
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15. 
dni po opravljeni javni dražbi.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogle-
da predmeta javne dražbe: ogled nepremičnin javne 
dražbe je možen do srede, 19. 11. 2014 po predhodnem 
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dogovoru na občinski upravi Občine Tišina. Za dodatne 
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin pokličite na 
tel. 02/539-17-10, e-pošta: obcina@tisina.si.

9. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo javne 
dražbe za prodajo stvarnega premoženja Občine Tišina 
s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do pod-
pisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem 
v višini izkazanih stroškov.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnin;

– dražitelj mora najpozneje do torka, 25. 11. 2014, 
do 14. ure na sedež občinske uprave Občina Tišina, 
Tišina 4, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja 
dokazila:

– dokazilo o plačani varščini in priložiti celotno 
številko računa (št. banke in št. računa) za primer vra-
čila varščine,

– matično, davčno in telefonsko številko,
– dražitelji – fizične osebe: fotokopijo identifika-

cijskega dokumenta
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega 

registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim 

pričetkom predložiti:
– fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi identi-

fikacijski dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: 

pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani 

dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo.
Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne po-

godbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe 
razveljavljen, vplačana varščina je zadržana.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, 
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek 
na promet nepremičnin, plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno - ku-
pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe 
ne bodo upoštevane.

Občina Tišina

Št. 4780-940/2014-19 Ob-3860/14

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premože-
njem Mestne občine Ljub ljana za leto 2014

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je solastniški delež 

4864/4968 celote (98 % celote) nezazidanega stavb-
nega zemljišča:

– parc. št. 393/75 (ID znak 1722-393/75-0), v izmeri 
247 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje in

– parc. št. 393/76 (ID znak 1722-393/76-0), v izmeri 
226 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 

št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetni 
parceli opredeljeni v enoti urejanja prostora TR-1, z na-
membnostjo SSse – pretežno eno in dvostanovanjske 
površine.

Solastnik predmetnih zemljišč ima zakonito pred-
kupno pravico.

Po sprejetju zazidalnega načrta se kupec obvezuje 
odkupiti solastniški delež na zemljišče s parc. št. 393/79, 
te k.o. in del zemljišča s parc. št. 376/80, te k.o. Proda-
jalec pa se kupcu obvezuje prodati predmetni zemljišči 
po izklicni ceni. Prodajalec se prav tako po sprejetju za-
zidalnega načrta obvezuje kupcu odprodati dve parkirni 
mesti po izklicni ceni, kupec pa se jih obvezuje odkupiti.

Izklicna cena: 113.460,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na 

dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je solastniški delež 

4864/4968 celote (98 % celote) nezazidanega stavb-
nega zemljišča:

– parc. št. 393/69 (ID znak 1722-393/69-0), v izmeri 
332 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje in

– parc. št. 393/70 (ID znak 1722-393/70-0), v izmeri 
313 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv.razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcela opredeljene v enoti urejanja prostora TR-1, z na-
membnostjo SSse – pretežno eno in dvostanovanjske 
površine.

Solastnik predmetnih zemljišč ima zakonito pred-
kupno pravico.

Izklicna cena: 154.717,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na 

dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 98/65 (ID znak 1722-98/65-0), v izmeri 

58 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv.razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora (EUP) 
TR-339, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvo-
stanovanjske površine

Izklicna cena: 8.700,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 127/529 (ID znak 1730-127/529-0), v iz-

meri 71 m2, k.o. 1730 Moste
– parc. št. 127/339 (ID znak 1730-127/339-0), v iz-

meri 782 m2, k.o. 1730 Moste.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora (EUP) 
JA-234, z namembnostjo BD – površine drugih ob-
močij.

Izklicna cena: 127.950,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine za predmet javne 

dražbe pod št. 2.1. do 2.2 je 10.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja kupnine pod št. 2.3 in 2.4 

je 300,00 EUR.
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4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba za predmet javne dražbe 

pod št. 2.1., 2.2. in 2.4. bo sklenjena v obliki notarskega 
zapisa;

4.2 Nepremičnine pod točko 2.1. do 2.4. bodo pro-
dane dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;

4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-
ljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražite-
ljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati vplačano 
varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano 
vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe la-
stninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa 
Mestne občine Ljub ljana, odprtega pri Banki Slovenije, 
številka: 01261-0100000114, v 8 dneh od dneva skleni-
tve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v en-
kratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo 
vršila dne 27. 11. 2014 na sedežu Mestne občine Ljub-
ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, v Klubu 15, s pričetkom ob:

– 10. uri za zemljišče pod točko 2.1. v k.o. Trno-
vsko predmestje,

– 10.30 za zemljišča pod točko 2.2. v k.o. Trno-
vsko predmestje,

– 11. uri za zemljišče pod točko 2.3. v k.o. Trno-
vsko predmestje,

– 11.30 za zemljišče pod točko 2.4. v k.o. Moste.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 

javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu,

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,

– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali 
osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni 
podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).

7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo 
listine.

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

7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci mo-

rajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati 
varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, 
odprtega pri Banki Slovenije:

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 393/75 idr, k.o. Trnovsko predmestje«,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 393/69 idr, k.o. Trnovsko predmestje«,

– številka: 01261-0100000114, sklic na šte-
vilko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – 
parc.št. 98/65, k.o. Trnovsko predmestje«,

– številka: 01261-0100000114, sklic na števil-
ko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. 
št. 127/339, 127/529, obe k.o. Moste«.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vra-
čuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na jav-
ni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.2 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah in in-
formacije za ogled zemljišča pod točko 2.1. in 2.2., 
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub ljana, Me-
stna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
tel. 01/306-11-45, kontaktna oseba je Gregor Škulj.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 
dražbe in podatke o nepremičninah pod točko 2.3. in 
2.4. in informacije za ogled zemljišč, dobijo interesenti 
na Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-76, kontaktna 
oseba je Irena Plausteiner.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z ne-
premičnino je možen po predhodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 
10/14).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Ljub ljana, www.Ljub ljana.si.

Mestna občina Ljub ljana
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Na podlagi določb 34., 35., in 36. člena Zakona 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 
8/96, 36/00, 127/06, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) 
ter na podlagi sklepa 8. redne seje sveta šole z dne, 
30. 9. 2014, Svet zavoda Osnovne šole Brusnice, Velike 
Brusnice 101, 8321 Brusnice, razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D.

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2015.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku), kandidat pošlje priporočeno 
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ 
Brusnice, Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice, z oznako 
“Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Brusnice

Št. 911/14 Ob-3824/14

Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Ve-
gova ulica 26, 3240 Šmarje pri Ješah, na podlagi skle-
pa, ki je bil sprejet na seji Sveta zavoda Osnovne šole 
Šmarje pri Jelšah dne 23. 10. 2014, razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 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/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznova-
nosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku) pošljite priporočeno s povratnico v 10 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole 
Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jel-
šah, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Jelšah

Št. 9001-19/2014/5 Ob-3825/14

Na podlagi 74. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 
– ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 
99/13 – ZSVarPre-C in 111/13 – ZMEPIZ-1), 16. točke 
prvega odstavka 22. člena, 29., 30. in 31. člena Statuta 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list 
RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) Upravni odbor Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedi-
lu: ZZZS) objavlja javni razpis za

generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.

Kandidat za generalnega direktorja ZZZS mora po-
leg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, ki doka-

zujejo, da ima strokovne, vodstvene, organizacijske in 
druge poslovodne sposobnosti za opravljanje dela ge-
neralnega direktorja ZZZS ter

– da predloži program za štiriletno mandatno obdo-
bje v skladu z opredeljeno strategijo razvoja zdravstve-
nega zavarovanja.

Gradivo za pripravo prijave kandidata je na voljo pri 
sekretarju ZZZS na sedežu ZZZS, Miklošičeva cesta 24, 
1000 Ljub ljana (tel. 01/307-74-78 ali 01/307-75-16).

Pisna prijava kandidata se predloži v zaprti ovojnici 
z označbo: »Prijava za Upravni odbor ZZZS«.

Upoštevale in obravnavale se bodo samo popolne 
prijave kandidatov, ki bodo predložene v vložišče na 
sedežu ZZZS na naslovu: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana 
(vložišče, soba št. 51), do ponedeljka, 8. 12. 2014 do 
12. ure.

Prijava kandidata je popolna, če vsebuje: kopijo 
diplome, življenjepis kandidata z navedbo delovnih iz-
kušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne, vodstvene, or-
ganizacijske in druge poslovodne sposobnosti za opra-
vljanje dela generalnega direktorja ZZZS ter program 
za štiriletno mandatno obdobje v skladu z opredeljeno 
strategijo razvoja zdravstvenega zavarovanja.

Izpolnjevanje pogojev in sposobnost kandidata za 
opravljanje dela generalnega direktorja ZZZS se bo pre-
sojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih listin 
ter razgovora s kandidatom, ki bo obsegal tudi pred-
stavitev programa. Upravni odbor ZZZS bo razgovore 
s kandidati opravil v mesecu januarju 2015.

Imena in priimki kandidatov ter njihovi programi 
bodo predloženi članom Skupščine ZZZS.

Generalnega direktorja ZZZS na predlog Upravne-
ga odbora ZZZS imenuje Skupščina ZZZS za dobo štirih 
let. K imenovanju generalnega direktorja ZZZS daje so-

Razpisi delovnih mest
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glasje Državni zbor Republike Slovenije. Kandidati bodo 
o izbiri obveščeni v 30 dneh po imenovanju na Skupščini 
ZZZS. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, 
za čas trajanja mandata generalnega direktorja ZZZS.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske.
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije

Št. 1100-36/2014/1 Ob-3826/14

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 
Ljub ljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 
13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter 29. in 30. člena Statuta 
javnega zavoda Kozjanski park, razpisuje prosto delov-
no mesto

direktorja Javnega zavoda Kozjanski park.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni razpis, 

mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma iz-

obrazbo druge stopnje, naravoslovne ali družboslovne 
smeri;

– ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 4 leta na vodstvenih delih;

– usposobljenost za vodenje in organiziranje dela;
– poznavanje področja ohranjanja narave;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev;

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti.

Kandidati morajo predložiti svojo zamisel razvoja in 
delovanja zavoda.

Direktor ima naslednje pristojnosti in odgovornosti:
– zastopanje zavoda,
– organiziranje in vodenje dela ter poslovanja za-

voda in odgovornost za zakonitost poslovanja za voda,
– predlaganje temeljev poslovne politike, upravlja-

vskega načrta, gospodarskih načrtov, delovnega in ra-
zvojnega programa ter sprejemanje ukrepov za njihovo 
izvajanje;

– pripravljanje predlogov razvoja dejavnosti in or-
ganizacijskih sprememb zavoda;

– sprejemanje splošnih aktov, ki niso v pristojno-
sti sveta zavoda;

– izvrševanje sklepov sveta zavoda;
– sestavljanje poslovnih poročil za zavod kot ce-

loto;
– sprejemanje sklepov o objavi delovnih mest, 

sklepanje delovnih razmerij, razporejanje delavcev, skle-
panje o prenehanju delovnega razmerja in odločanje 
o vseh drugih delovnopravnih razmerjih, za katere je 
pristojen po zakonu in kolektivni pogodbi;

– vodenje strokovnega dela zavoda in odgovar-
janje za strokovnost dela, organiziranje strokovnega 
nadzora in izdajanje strokovnih navodil;

– sklicevanje in vodenje ter koordiniranje dela 
strokovnih služb;

– skrb za tekoče informiranje delavcev o bistve-
nih dogodkih iz poslovanja zavoda;

– opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom, 
kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda.

II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dosto-

pen na spletni strani http://europass.cedefop.euro-
pa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora 
biti posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih in delov-
nih izkušenj, izkazovanje usposobljenosti za vodenje in 
organiziranje dela ter poznavanje področja ohranjanja 
narave.

2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev.

3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti.

4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje 
pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih 
pogojev iz 2. in 3. točke iz uradnih evidenc. V primeru, 
da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, 
bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

5. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja 
tujih jezikov in zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, 
na kateri je bila izobrazba pridobljena.

6. Dokazilo o državljanstvu.
7. Kandidat mora prijavi predložiti tudi svojo zamisel 

razvoja in delovanja zavoda.
III. Direktorja javnega zavoda bo imenovala Vlada 

Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta. Po 
izteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenova-
na za direktorja. Kraj opravljanja dela je: Podsreda 45, 
3257 Podsreda.

IV. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje 
v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije ter na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: 
http://www.mko.gov.si, na naslov: Ministrstvo za okolje 
in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljub ljana, Služba 
za kadrovske zadeve, s pripisom: razpis za direktorja 
Javnega zavoda Kozjanski park, pri čemer se začetek 
roka šteje prvi naslednji dan po objavi razpisa.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska 
oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, 
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom.

Kandidati bodo obvestilo o izbiri prejeli v predpisa-
nem roku.

Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom 
obrnejo na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za 
okolje, Sektor za ohranjanje narave, tel. 01/478-74-99 
(dr. Marija Markeš).

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za okolje in prostor

 Ob-3844/14

Svet Šolskega centra Velenje razpisuje na podlagi 
48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in 
spremembe)

– ravnatelja Šole za storitvene dejavnosti in
– ravnatelja Višje strokovne šole.
Pogoji za ravnatelja obeh šol so določeni v 53. čle-

nu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja.

Kandidati morajo k vlogi priložiti dokazila o izpolnje-
vanju pogojev za ravnatelja, program vodenja šole ter 
potrdilo o nekaznovanju.
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Izbrana kandidata za ravnatelja šol bosta imenova-
na s 1. 2. 2015, mandat ravnateljev je 5 let.

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

O rezultatih razpisa bodo prijavljeni kandidati obve-
ščeni v 8 dneh po imenovanju ravnateljev.

Svet Šolskega centra Velenje

Su 040501/2014-17/2 Ob-3858/14

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na 
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški 
službi:

– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika na Vrhov-
nem sodišču Republike Slovenije, s predvideno raz-
poreditvijo na delovno-socialno pravno področje in

– 2 prosti mesti vrhovnega sodnika na Vrhovnem 
sodišču Republike Slovenije, s predvideno razporedi-
tvijo na upravno pravno področje.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-

va diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki izpolnju-
je splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne po-
goje za izvolitev na mesto vrhovnega sodnika, določene 
v 12. členu Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po datke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v 
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi stro-
kovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpol-
njevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano so-
dniško mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhov-
no sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za so-
dniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, poda-
tek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence 
o državljanstvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski na-
slov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. 1/2014-1051 Ob-3859/14

Razpisna komisija ZD Radeče na podlagi skle-
pa dopisne seje Sveta ZD Radeče z dne 3. 11. 2014 

in 48. ter 49. člena Statuta ZD, razpisuje delovno 
mesto za

direktorja/ico ZD Radeče.
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, mora kan-

didat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo;
– da ima 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih de-

lovnih mestih (posebna pooblastila in odgovornost);
– da je državljan Republike Slovenije;
– da predloži program dela in opredeli svojo vlogo 

pri realizaciji le-tega;
– da predloži dokazilo, da ni bil/a pravnomočno 

obsojen/a za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja 
po uradni dolžnosti.

Poslovodna funkcija se izvaja v polovičnem delov-
nem času. Kolikor je za direktorja imenovan zdravnik, 
ki je že zaposlen v ZD, je le-ta istočasno tudi strokovni 
vodja ZD, polovico delovnega časa pa opravlja dela 
zdravnika ene od dejavnosti ZD.

Mandat direktorja/ice traja štiri leta in teče od dne-
va izdaje soglasja občine ustanoviteljice k imenovanju.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
in življenjepisom naj kandidati/tke pošljejo v 15 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Radeče, 
Ulica OF 8, 1433 Radeče, z oznako: »Prijava na razpis 
– Ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati/tke pisno obveščeni v roku, 
določenem z zakonom.

Razpisna komisija nepopolnih in prepoznih prijav 
na razpis ne bo obravnavala.

Razpisna komisija Zdravstvenega doma Radeče

 Ob-3861/14

Svet zavoda Osnovne šole Črna na Koroškem, 
Center 142, 2393 Črna na Koroškem, na podlagi skle-
pa, ki je bil sprejet dne 16. 10. 2014, na 22. seji Sveta 
zavoda Osnovne šole Črna na Koroškem, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

lja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. a členom Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 
57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Zače-
tek dela oziroma mandata je 1. 4. 2015.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje in potrdilo 
pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Osnovna šola Črna na Koroškem, 
Center 142, 2393 Črna na Koroškem, z oznako »Prijava 
na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda 
 Osnovne šole Črna na Koroškem
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Št. 4300-349/2013/1026 Ob-3888/14

Spremembe

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, v vlogi posredniškega telesa, obja-
vlja spremembo »Javnega poziva za predložitev vlog za 
sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Ra-
zvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih ra-
zvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015«.

V »Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinan-
ciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Re-
gionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj 
regij« operativnega programa krepitve regionalnih ra-
zvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015« 
(v nadaljevanju: javni poziv), objavljenem v Uradnem 
listu Republike Slovenije št. 27 dne 18. 4. 2014, in 
spremembi javnega poziva, objavljeni v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 64 dne 29. 8. 2014, se spremeni 
okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago 
za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu.

Besedilo drugega odstavka točke 3.1 javnega po-
ziva »Razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu« se 
spremeni tako, da se glasi:

»Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na raz-
polago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu 
je največ do 79.306.939,10 EUR.«

Besedilo četrtega odstavka točke 3.2 javnega pozi-
va »Višina sofinanciranja« se spremeni tako, da se glasi:

»Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 
so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije:

– na proračunskih postavkah MGRT v višini največ 
do 40.267.331,62 EUR;

– na presežnih pravicah porabe MGRT v višini naj-
več do 29.039.607,48 EUR;

– na dodatnih pravicah porabe v višini največ do 
10.000.000,00 EUR.

Posredniško telo ob tem opozarja, da s sredstvi v 
višini 29.039.607,48 EUR ne razpolaga v letu 2014 ozi-
roma opozarja, da s sredstvi razpolaga v t.i. presežnih 
pravicah porabe, kar pomeni, da bodo ta sredstva na 
voljo pogojno, to je pod odložnim pogojem, s katerim se 
prevzem obveznosti odloži do sprostitve teh pravic po-
rabe. Ministrstvo bo o sprostitvi pravic porabe vlagatelje 
seznanilo na spletni strani ministrstva v rubriki Kako do 
sredstev, Javni razpisi.«

Ostale določbe javnega poziva ostanejo nespre-
menjene.

Spremembe javnega poziva niso namenjene dode-
litvi sredstev prijaviteljem, ki so že uvrščeni na časovno 
listo formalno popolnih vlog in bi bili v primeru spre-
membe okvirne višine sredstev upravičeni do sredstev 
javnega poziva skladno z določbo šestega odstavka 11. 
točke javnega poziva, temveč so namenjene uskladitvi 
okvirne višine sredstev, zagotovljenih v proračunu Re-
publike Slovenije, z višino sredstev, o obsegu katerih je 
že bilo odločeno z izdanimi sklepi o izboru prejemnikov 
sredstev. Sprememba opredelitve obsega zagotovljenih 
proračunskih sredstev ne pomeni vnovične izvedbe po-
stopka presoje formalne in vsebinske ustreznosti vlog, 
vloženih na javni poziv, in izvedbe izbirnega postopka.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 01410-15/2014/6 Ob-3852/14

Na podlagi 477. člena Zakona o trgu finančnih in-
strumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečišče-
no besedilo, 78/11, 55/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K) ter 
sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01410-15/2014/5 
z dne 22. 10. 2014, objavljamo

javni poziv
za predlaganje kandidatov  

za direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev
(1) Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni po-

ziv, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj;
– ima univerzitetno izobrazbo pravne ali ekonom-

ske smeri;
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, 

ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora.

(2) Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen 

na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.
csp?loc=sl_SI);

2. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev 
glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec 
in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, v kateri je 
bila izobrazba pridobljena;

3. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zapo-
slitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve (dan, 
mesec in leto) in datum prekinitve (dan, mesec in leto) 
delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter 
kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

4. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je dr-
žavljan Republike Slovenije;

5. pisno izjavo kandidata, da aktivno obvlada vsaj 
en svetovni jezik;

6. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da ni bil 
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora;

7. pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pri-
pravljen sprejeti;

8. pisno izjavo kandidata, da za namen tega po-
stopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev podat-
kov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih 
evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne 
evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna 
dokazila.

Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero 
izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih 
podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom 
imenovanja.

(3) Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja 
Agencije za trg vrednostnih papirjev za dobo šestih let, 
z možnostjo ponovnega imenovanja.

(4) Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z ži-
vljenjepisom in zahtevanimi izjavami v 30 dneh po obja-
vi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, 
p.p. 644, 1001 Ljub ljana z označbo »Za javni poziv 
št. 014-147/2014 za direktorja Agencije za trg vredno-

Druge objave
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stnih papirjev« ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si 
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom.

(5) Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru 
imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji 
postopek in neimenovanja. V teh postopkih ni možnosti 
vlaganja pravnih sredstev.

(6) Kandidati pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

(7) Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slov-
nični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
ženske.

Vlada Republike Slovenije

 Ob-3837/14

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo  
iz uporabe izločenih premičnin  

(vozil za sanitetne prevoze)
1. Prodajalec: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Go-

sposvetska ulica 9, 4000 Kranj, tel. 04/208-25-11, faks: 
04/202-67-18.

2. Predmet prodaje so naslednja vozila:

VOZILO Letnik  
1. registracije Opis Lokacija 

vozila

Izhodiščna 
cena v EUR 
(brez DDV)

1 VW T5 2006 vozno Tržič 9.000,00
2 VW Syncro 2000 vozno Škofja Loka 2.000,00
3 MB Sprinter 315 2007 v okvari Jesenice 6.500,00
4 VW Transpoter / 2.5 2002 v okvari Jesenice 2.000,00
5 VW TRANSPORTER / 2.5 TDI 4M 2005 v okvari Kranj 3.500,00
6 VW TRANSPORTER / 2.5 TDI 4M 2006 vozno Kranj 7.000,00

Vozila se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. 
Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga 
št. 1), lahko pa poda tudi lastno ponudbo z nedvoumno 
navedbo vrste opreme in ponudbene cene. Objava in 
priloge so dostopne na spletni strani prodajalca: www.
ozg-kranj.si.

3. Posamično vozilo bo prodano ponudniku, ki bo 
ponudil najugodnejšo ceno nad izhodiščno ceno. V pri-
meru enakih ponujenih cen bodo izvedena dodatna 
pogajanja. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 
15 dni od roka za predložitev ponudb oziroma po izvedbi 
dodatnih pogajanj. Razpisovalec si pridržuje pravico, da 
ne bo izbral nobenega ponudnika.

4. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe 
v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri in prodajne pogod-
be, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se 
varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je 
dolžan plačati kupnino najkasneje 8 dni po podpisu 
pogodbe in prejemu ra čuna, vendar pred prevzemom 
opreme, na transak cijski račun prodajalca pri UJP, št. 
SI56 0125 2603 0921 122. Položena varščina se všteje 
v ku pnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
prav nega posla.

6. Višina varščine: pred odpiranjem ponudb 
mora jo ponudniki položiti varščino v višini 10 % iz-
hodiščne cene na transakcijski račun pri UJP, št. 
SI56 0125 2603 0921 122. Po opravljenem odpiranju 
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ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, 
varščina vrne v roku tri deset dni, brez obresti.

7. Ogled posameznega vozila je možen na lokaciji, 
kjer se nahaja, in sicer po predhodnem dogovoru na 
kontaktnih številkah, objavljenih na spletni strani, www.
ozg-kranj.si.

8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 24. 11. 

2014 do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup reševalnih 

vozil – Ne odpiraj«.
Ponudbi (izpolnjeni Priloga št. 1) je potrebno pri-

ložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska 
ulica 9, 4000 Kranj.

c) Veljavnost ponudbe: do 31. 12. 2014 oziroma do 
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb ime-
li enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval 
s pogajanji.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpi-
ranje ponudb bo dne 24. 11. 2014 ob 10. uri, v knjižnici 
Zdravstvenega doma Kranj, II. nadstropje, Gosposvet-
ska ulica 10, 4000 Kranj.

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Št. 478-280/2014 Ob-3827/14

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in 7. člena Statuta Občine 
Črnomelj (Uradni list RS, št. 30/10, 24/14) objavlja Obči-
na Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zasto-
pa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na rastilu

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj, matična št: 5880254000, ID za DDV: SI 83111697.

2. Predmet prodaje
Les na rastilu na nepremičnini parc. št. 2003, k.o. 

1565, k.o. Marindol.
Na nepremičnini parc. št. 2003, k.o. 1565, k.o. Ma-

rindol se prodaja 797 dreves listavcev, skupaj 2251 m3 
izbranega in označenega drevja, vse v skladu z od-
ločbo Zavoda za gozdove Slovenije št. 3408-07-2680- 
A300/2010 z dne 14. 10. 2013 o odobritvi poseka izbra-
nih dreves. Posekati je dovoljeno le drevesa, ki so izbra-
na in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije.

Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom 
lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih gozdnih 
del bremenijo kupca. Sečnja in spravilo lesa morata biti 
izvedena najpozneje do 31. 3. 2015.

Po končani sečnji in spravilu lesa je treba urediti 
sečišče ter odpraviti oziroma sanirati poškodbe v gozdu 
in na gozdnih prometnicah. Sečišče je potrebno urediti 
takoj po poseku drevja in spravilu gozdnih lesnih sorti-
mentov, najpozneje v 2 mesecih po začetku sečnje. Seč-
njo in spravilo lesa je potrebno opraviti tako, da se gozd 
čim manj poškoduje, posebej pa gozdna tla, gozdno 
mladje, preostalo drevje v gozdu in gozdne prometnice. 

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

Pomladitvene sečnje:
Zaradi varovanja podmladka se mora sečnjo in 

spravilo lesa ter odstranjevanje sečnih ostankov v sečno 
spravilni enoti, opraviti samo izven vegetacijske dobe – 
to je od 1. novembra do 31. marca. Po končani sečnji in 
spravilu ne sme biti poškodovanega podmladka oziroma 
mladovja na več kot 20 % pomlajene površine. Sečno 
drevja in spravilo lesnih sortimentov se mora izvajati 
tako, da bodo poškodbe na naravnem mladju čim manj-
še. Praviloma se izvajata izven vegetacijskega obdobja.

3. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za prodajo skupaj 2251 m3 izbra-

nega in označenega drevja znaša 72.000,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost 

(DDV) po predpisani stopnji 22 %, ki ga je kupec dolžan, 
poleg kupnine, plačati na ponujeno ceno.

4. Prodaja po tej ponudbi se vrši v celoti po načelu 
»videno – kupljeno«.

Izbrani ponudnik prevzame kupljeno stvar v posest 
z dnem sklenitve pogodbe o prodaji lesa na rastilu, la-
stninsko pravico na posekanem lesu pa pridobi po pla-
čilu celotnega zneska kupnine za les na rastilu.

5. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa 
na rastilu.

6. Varščina
Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10 % izho-

diščne vrednosti lesa, brez upoštevanega davka na do-
dano vrednost (DDV). Varščino je potrebno nakazati na 
podračun EZR Občine Črnomelj, št. 01217-0100015850, 
sklic 00 478-280/2014. Dokazilo oziroma kopijo dokazi-
la o plačilu varščine, mora ponudnik priložiti ponudbi, 
saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani 
varščini.

Plačana varščina bo, po končanem postopku javne-
ga zbiranja ponudb, uspelemu ponudniku brezobrestno 
vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru 
najugodnejšega ponudnika.

Ponudnik lahko ponudbo za nakup lesa umakne 
ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen 
v ponudbi.

7. Pogoji in kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati zainte-
resirani ponudniki za popolno ponudbo:

– da ima ponudnik veljavno registracijo za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, v skladu 
s predpisi države, v kateri ima registrirano dejavnost 
(dejavnost sečnje in spravila lesa oziroma gozdnih sor-
timentov),

– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, opre-
deljenega v Kazenskem zakoniku – KZ-1 (Uradni list 
RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 55/09 – odl. US, 91/11): 
uničevanje gozdov ali ni bil obsojen za prestopek v zvezi 
s poklicnim ravnanjem ali zaradi takega ravnanja ni bil 
pravnomočno obsojen,

– da ni zoper ponudnika uveden ali začet posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski posto-
pek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je 
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje 
upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je 
v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden ka-
terikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom 
v skladu s predpisi države v kateri ima sedež,

– da poda pisno zagotovilo, da bo sečnjo in spravilo 
izbranega in označenega drevja izvedel najpozneje do 
31. 3. 2015.
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– da poda pisno izjavo, da bo izvedbo sečnje in 
spravila lesa izvedel v skladu z odločbo Zavoda za goz-
dove Slovenije št. 3408-07-2680-A300/13 z dne 11. 10. 
2013 in navodili revirnega gozdarja Zavoda za gozdove 
Slovenije,

– da poda pisno izjavo, da se strinja z dogovorom 
o pogodbeni kazni, kolikor sečnje in spravila lesa ne bo 
izvedel najpozneje do 31. 3. 2015 ali ne bi izpolnjeval 
obveznosti po pogodbi o prodaji lesa na rastilu,

– da poda pisno izjavo, da bo izvajalec sečnje vsa 
dela opravil strokovno s skrbnostjo dobrega strokovnja-
ka vse v skladu s svojo registrirano poslovno dejavno-
stjo sečnje in spravila lesa,

– samostojni podjetniki posamezniki morajo v po-
nudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov 
stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko 
transakcijskega računa,

– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje 
podatke: naziv in sedež, ID za DDV, matično številko, 
številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega 
zastopnika in podpisnika pogodbe,

– navedbo predmeta javne ponudbe,
– navedba ponujene cene, brez davka na dodano 

vrednost, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, po-
nudnik pa lahko navede višjo ceno od izhodiščne cene,

– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo 
javnega zbiranja ponudb ni imel blokiranega transakcij-
skega računa,

– izjavo, da je tehnično, kadrovsko in finančno spo-
soben izvesti sečnjo in spravilo gozdnih sortimentov, pri 
čemer navede tudi tehnično opremo s katero razpolaga 
ter število in kvalifikacijo oseb, ki bodo sodelovale pri 
sečnji in spravilu lesa,

– izjavo, da ponudnik soglaša z razpisnimi pogoji in 
razpisno dokumentacijo,

– dokazilo o plačani varščini,
– parafirana pogodba o prodaji lesa na rastilu.
8. Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani po-

nudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina 
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali oddajo ne-
posredno v sprejemni pisarni občine. Pisne ponudbe je 
potrebno v zaprti kuverti dostaviti na naslov naročnika 
do vključno 24. 11. 2014 do 10. ure dopoldan. Na zaprti 
ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno (poudar-
jeno) navedeno »Ne odpiraj – Ponudba za nakup lesa 
na rastilu«.

9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: Iz-
bran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 
7. točke razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodišč-
no ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, 
vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Ponudnik lahko 
oblikuje ponudbo sam, lahko pa se posluži razpisne do-
kumentacije prodajalca. Odpiranje ponudb in postopek 
za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija 
za vodenje in nadzor postopka odprodaje lesa na rasti-
lu, ki bo po zaključku postopka predlagala županji izbor 
najugodnejšega ponudnika. Županja Občine Črnomelj 
odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel z najugo-
dnejšim ponudnikom.

Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših 
ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in nadzor po-
stopka razpolaganja z lesom na rastilu:

– 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 po-
nudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

10. Sklenitev pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Črnomelj 

sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh po opravljenem 
izboru najugodnejšega ponudnika.

Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe 
v navedenem roku, lahko Občina Črnomelj podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali 
pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik 
ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodaja-
lec zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec 
pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega 
najugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.

Pogoji iz tega razpisa so sestavni del pogodbe 
o prodaji lesa na rastilu.

Obveznost pravočasne in pravilne izvedbe sečnje 
in spravila lesa se utrdi z v pogodbi dogovorjeno pogod-
beno kaznijo. Izvedba sečnje in spravila lesa in z nji-
mi povezanih varstvenih del ter vzpostavitev gozdnega 
reda je podrobneje urejena v pogodbi o prodaji lesa na 
rastilu. Vsi stroški izvedbe sečnje, stroški spravila lesa, 
stroški vzpostavitve gozdnega reda in ostalih gozdnih 
del bremenijo kupca.

11. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino po-

ravnati Občini Črnomelj v roku 15 dni od izdaje računa 
s strani Občine Črnomelj. Plačana varščina se uspe-
šnemu ponudniku oziroma kupcu všteje brezobrestno 
v kupnino po pogodbi o prodaji lesa na rastilu.

Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je 
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru zamu-
de plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od 
dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. Občina 
Črnomelj ima v primeru razveze pogodbe o prodaji lesa 
na rastilu pravico zadržati varščino, ki jo je uspešni po-
nudnik plača v postopku zbiranja ponudb.

12. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, 
ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepra-
vočasna ponudba), ali pravočasne vendar nepopolne 
ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. 
Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji, ki so v na-
sprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo 
vplačana varščina.

13. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne 25. 11. 
2014 ob 8. uri dopoldan na sedežu občine v mali sejni 
sobi.

Odpiranje ponudb je javno. Pri odpiranju lahko so-
delujejo tudi ponudniki oziroma njihovi zastopniki ter 
pooblaščenci s pooblastili.

14. Rok vezanosti na ponudbo: ponudba mora biti 
veljavna do 30. 12. 2014.

15. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za 
prodajo lesa ne zavezuje prodajalca, da bo z najugo-
dnejšim ponudnikom sklenil pogodbo o prodaji lesa na 
rastilu po tem razpisu. Prodajalec lahko brez kakršne-
koli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega 
posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, pri 
čemer se ponudnikom brezobrestno povrne že plača-
na varščina. Ponudnikom se v tem primeru povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

16. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo 
v zvezi s prodajo lesa na rastilu, lahko zainteresirani 
ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 
8340 Črnomelj ali na spletni strani Občine Črnomelj, 
http://www.crnomelj.si/. Kontaktna oseba: Katarina Plut, 
07/30-61-109, e-pošta: katarina.plut@crnomelj.si).

Občina Črnomelj
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Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, objavlja 
na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in nasl.), 46. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.) in Odloka o oddajanju 
poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem (Uradne 
objave PN, št. 23/04 in Uradni list RS, št. 32/11) naslednje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem

objavljeno na spletni strani Občine Piran www.pi-
ran.si od dne 7. 11. 2014.

I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne 
najemnine

Predmet oddaje v najem so naslednji poslovni pro-
stori:

1. Župančičeva 14, Piran, mansarda – levo, 
parc. št.1205, k.o. 2630 Piran, skupna površina: 
29,64 m2, predvidena dejavnost: pisarna, začetna – iz-
klicna višina mesečne najemnine: 178,82 EUR, poslovni 
prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podalj-
šanja še za 1 leto.

2. Župančičeva 14, Piran, mansarda – desno (pre-
davalnica), parc. št. 1205, k.o. 2630 Piran, skupna po-
vršina: 44,37 m2, predvidena dejavnost: pisarna, zače-
tna – izklicna višina mesečne najemnine: 267,64 EUR, 
poslovni prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo 
podaljšanja še za 1 leto.

3. Župančičeva 14, Piran, II. nadstropje – de-
sno, parc. št.1205, k.o. 2630 Piran, skupna površina: 
18,14 m2, predvidena dejavnost: pisarna, začetna – iz-
klicna višina mesečne najemnine: 109,42 EUR, poslovni 
prostor se odda v najem za 1 leto, z možnostjo podalj-
šanja še za 1 leto.

4. Dantejeva 25, Piran, pritličje, parc. št. 138, k.o. 
2630 Piran, skupna površina: 29,05 m2, predvidena de-
javnost: trgovina, začetna – izklicna višina mesečne na-
jemnine: 262,09 EUR, poslovni prostor se odda v najem 
za nedoločen čas.

5. Obala 57, Portorož, pritličje, parc. št. 1752, k.o. 
2631 Portorož, skupna površina: 27,98 m2, predvidena 
dejavnost: trgovina, začetna – izklicna višina mesečne 
najemnine: 509,00 EUR, poslovni prostor se odda v na-
jem za nedoločen čas.

6. Postajališka 2, Portorož, pritličje, parc. št. 1749/5, 
k.o. 2631 Portorož, skupna površina: 40,00 m2, pred-
videna dejavnost: trgovina, začetna – izklicna višina 
mesečne najemnine: 403,00 EUR, poslovni prostor se 
odda v najem za nedoločen čas.

7. Parecag 159, pritličje, parc. št. 1295, k.o. 2632 
Sečovlje, skupna površina: 19,20 m2, predvidena dejav-
nost: informacijska točka oziroma prodajalna izdelkov 
(razen svežega sadja in zelenjave), začetna – izklicna 
višina mesečne najemnine: 128,46 EUR, poslovni pro-
stor se odda v najem za nedoločen čas.

Namen objave razpisa je pridobiti najemnika, ki bo 
pripravljen poslovni prostor sprejeti v zatečenem stanju 
ter v njem opravljati dejavnost, ki bo navedena v izbra-
ni ponudbi. Vlaganja v prostor, ki se bodo poračunala 
v skladu z odlokom, so predmet nadaljnjih dogovorov.

Posebni pogoji najema poslovnega prostora:
– za notranjo opremo poskrbi najemnik sam in se 

ne poračunava z najemnino ter se v nobeni obliki ne 
vrača.

– v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni upravičen 
do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki 

jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrdi-
tve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi 
na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic.

– najemnik mora skrbeti za red in čistočo v skupnih 
prostorih.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Firmo ter sedež ponudnika.
2. Navedbo davčne in matične številke.
3. Navedbo poslovnega prostora, ki je predmet 

ponudbe.
4. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od iz-

hodiščne najemnine.
5. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravlja-

nje dejavnosti oziroma:
1. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega 

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

registra.
6. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem pro-

storu in zajema predstavitev sedanje dejavnosti ponu-
dnika oziroma program dela za opravljanje dejavnosti.

7. Pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz raz-
pisa z lastnoročnim podpisom.

III. Pogoji najema
– 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.

– Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje 
s povprečnim indeksom cen za stanovanjsko gradnjo.

– Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne pla-
čuje DDV za najem poslovnih prostorov.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni 
od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni s pogod-
bo drugače določeno.

– Najemnik mora dati pisno izjavo, da se strinja 
z vsemi pogoji iz razpisa.

IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo 
ponudbe:

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno 
ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na 
naslov: Občina Piran, Urad za premoženjsko pravne za-
deve, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z obvezno oznako na 
ovojnici »Ponudba za najem poslovnega prostora – Ne 
odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora)«. Na 
zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv 
in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do dne 24. 11. 2014 do 
12. ure, ne glede na datum poštnega žiga. Ponudbe 
bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. 
Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem 
roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba veže ponu-
dnika 2 meseca po oddaji ponudbe.

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

V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja 
ponudb

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

Pri dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji:

– nova ali edina dejavnost v kraju,
– vsebina dejavnosti, ki prispeva k višjemu življenj-

skemu standardu prebivalcev.
– ponujena višina mesečne najemnine za poslovni 

prostor,
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– da ponudnik nima v lasti in niti v najemu praznega 
poslovnega prostora na območju občine,

– da ponudnik nima neizpolnjenih zapadlih obve-
znosti do Občine Piran in do ostalih javnih podjetij in 
zavodov, ki so v lasti Občine Piran,

– atraktivnost vsebine prijavljenega programa de-
javnosti.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik 
dobi je 60 točk, od tega za vsak posamezen kriterij naj-
več 10 točk. V primeru enakovrednih ponudb ima pred-
nost tisti ponudnik, ki ima dalj časa sedež dejavnosti 
v Občini Piran. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega 
ponudnika. Sklep o izboru najugodnejšega ponudnika 
bo sprejet najkasneje v roku 15 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

Obveznost Občine Piran, da sklene najemno po-
godbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Žu-
pan lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve 
najemne pogodbe.

Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogod-
bo o najemu poslovnega prostora najkasneje v roku 
15 dni po izdaji sklepa o izbiri in v tem roku tudi plačati 
varščino za izpolnitev obveznosti po pogodbi skladno 
z določili odloka, sicer se šteje, da je od ponudbe od-
stopil.

Plačilo varščine za izpolnitev obveznosti po po-
godbi je pogoj, da stopi najemna pogodba v veljavo. 
Varščina je enaka 3 mesečni ponujeni najemnini, ki 
se poračuna takoj, ko najemnik prične z izvajanjem 
dejavnosti.

Najemnik je dolžan prevzeti poslovni prostor najka-
sneje v roku 15 dni po podpisu najemne pogodbe in ga 
pričeti uporabljati v roku, ki je določen v pogodbi, sicer 
se šteje, da je odstopil od pogodbe in nima pravice zah-
tevati vrnitve položene varščine za izpolnitev obveznosti 
po pogodbi.

VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo 24. 11. 2014 ob 13. uri, 

v prostorih občinske uprave na naslovu: Občina Piran, 
Tartinijev trg 2, Piran. Odpiranje ponudb je javno.

2. 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.

VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom 
in ogledom poslovnih prostorov, dobite na Uradu za 
premoženjsko pravne zadeve pri ga. Šalkovič v času 
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda od 8. do 
12. ure in od 14. do 17. ure, petek od 8. do 12. ure) ali 
po tel. 05/671-03-49 oziroma 031/355-873.

Občina Piran

 Ob-3833/14

Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Načrta z razpola-
ganja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 
2014, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
MŠ 5883822000, ID za DDV:43645151.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: tri in 
pol sobno stanovanje – št. 16, v stavbi št. 417, k.o. Pri-
hova – 936, uporabne površine 79,70 m2 (od tega loža 
in shramba 11,24 m2), ki se nahaja v šesti etaži stavbe, 
z naslovom Zadrečka cesta 13, Nazarje.

Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno sta-
nje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina je vzpo-
stavljena.

Izhodiščna cena: 60.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na 

podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača prodajalec.
3. Pogoji prodaje:
– nepremičnina se prodaja po načelu »videno – 

kupljeno«;
– prodajno pogodbo bo pripravila Občina Nazarje;
– nepremičnina bo prodana ponudniku, za katere-

ga bo imenovana Komisija ugotovila, da je oddal naju-
godnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za 
najugodnejšega ponudnika;

– izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe 
ne po sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od 
nakupa odstopa in ima Občina Nazarje pravico zadržati 
vplačano varščino;

– po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremič-
nine izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske 
pravice v zemljiško knjigo;

– plačilo celotne kupnine, v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

– kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v ze-
mljiški knjigi;

– župan lahko postopek prodaje zemljišč ustavi do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % 
izhodiščne cene nepremičnine, to je 6.000,00 EUR, 
ki jo je potrebno plačati na podračun EZR Obči-
ne Nazarje, št. 01283-0100018921, sklic na številko: 
0075825-4780017-14.

Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, 

EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na z nazivom banke (za vračilo varščine);

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

– priloge.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi 

prilogami do vključno 25. 11. 2014. V primeru, da po-
nudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je 
komisija ne bo upoštevala.

Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po 
pošti v ovojnici z označbo »Ne odpiraj – Ponudba sta-
novanje« na naslov: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 
Nazarje.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ki ni starejši od treh mesecev,
– izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe.
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5. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi 
s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lah-
ko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, 
tel. 03/839-16-00. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elek-
tronska pošte: obcina@nazarje.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 26. 11. 

2014 ob 14. uri, v prostorih Občine Nazarje, Savinjska 
cesta 4, Nazarje.

V primeru, da bo prispelo več najugodnejših po-
nudb, bo Komisija ponudnike, ki so ponudili enako ku-
pnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe ozi-
roma bo z njimi izvedla pogajanja.

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

Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je (bo) 
objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine 
Nazarje: www.nazarje.si in na oglasni deski na sedežu 
občine, Savinjska cesta 4, Nazarje.

Občina Nazarje

 Ob-3835/14

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, 
zanjo župan mag. Miran Stanko, na podlagi 22. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14) in Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih sku-
pnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13 in 
10/14), objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja  

Občine Krško – Grad Raka
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-

ga zbiranja ponudb
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, 

matična številka: 5874572, ID št. za DDV: SI18845673, 
vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo 
pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na 
osnovi javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremič-
nega premoženja v lasti Občine Krško. Ponudbe morajo 
biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumenta-
cijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega 
razpisa.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
2.1 Opis predmeta javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je Grad Raka, 

ki predstavlja kulturni spomenik lokalnega pomena v la-
sti Občine Krško na podlagi odločbe Občinskega OLO 
Videm – Krško z dne 13. 10. 1956. Kulturni spomenik 
Grad Raka na naslovu Raka 13, 8274 Raka, je v zemlji-
ški knjigi opredeljen z ID znakom: 1326-1/1-1 s pripada-
jočimi nepremičninami parc. št. 14/22, 2/2, 12/7, 10/3 in 
10/12, vse k.o. Raka.

Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki do-
loča:

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neo-
krnjenih prvin arhitekture profanega objekta in njegove 
premične in nepremične notranje opreme po načelu 
ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, 
lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,

– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhi-
tekturne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter 
njegove opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi 
z nadzidavo, prezidavo, prizidavo in dodajanjem posa-
meznih prvin,

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov na povr-
šinah nekdanje vrtno arhitekturne zasnove razen tistih, 
ki predstavljajo revitalizacijo oziroma rekonstrukcijo.

Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora 

z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali 

začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno 
infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kul-
turno varstvenim soglasjem odobri pristojni zavod.

2.2. Pravni pregled stanja nepremičnin, ki so pred-
met prodaje

Občina Krško na podlagi posebnih pogojev proda-
ja naslednje nepremičnine oziroma parcele kulturnega 
spomenika:

– nepremičnina parc. št.* 1/1, k.o. 1326 Raka, na 
kateri stoji Grad Raka, dejanska raba nepremičnine je 
pozidano zemljišče, namenska raba pa območje cen-
tralnih dejavnosti, v zemljiški knjigi je opredeljena z ID 
znakom: 1326-1/1-1, parcela št. *1/1, k.o. 1326 – Raka 
(ID 2188223), kjer je kot lastnik nepremičnine vknjižena 
Občina Krško v deležu do celote (1/1);

ETAŽA NETO POVRŠINA
Klet 400,02
Pritličje 993,16
1. nadstropje 750,01
Skupaj: 2143,19

– nepremičnina parc. št. 14/22- po dejanski rabi 
pozidano zemljišče, namenska raba območje centralnih 
dejavnosti, v izmeri 94 m2, v zemljiški knjigi je oprede-
ljena z ID znakom: 1326-14/22-0, parcela št. 14/22, k.o. 
1326 – Raka (ID 4069183), kjer je kot lastnik nepremič-
nine vknjižena Občina Krško v deležu do celote (1/1);

– nepremičnina parc. št. 2/2 – po dejanski rabi po-
zidano zemljišče, namenska raba območje centralnih 
dejavnosti, v izmeri 78 m2, v zemljiški knjigi je oprede-
ljena z ID znakom: 1326-2/2-0, parcela št. 2/2, k.o. 1326 
– Raka (ID 2777872), kjer je kot lastnik nepremičnine 
vknjižena Občina Krško v deležu do celote (1/1);

– nepremičnina parc. št. 12/7- po dejanski rabi po-
zidano zemljišče, namenska raba kmetijsko zemljišče in 
območje centralnih dejavnosti, v izmeri 57 m2, v zemljiški 
knjigi je opredeljena z ID znakom: 1326-12/7-0, parce-
la št. 12/7, k.o. 1326 – Raka (ID 4069186), kjer je kot 
lastnik nepremičnine vknjižena Občina Krško v deležu 
do celote (1/1);

– nepremičnina parc. št. 10/3 – po dejanski rabi 
kmetijsko in gozdno zemljišče (pripadajoče zemljišče 
k Gradu), namenska raba kmetijsko zemljišče in ob-
močje centralnih dejavnosti, v izmeri 18 94 m2 in je 
v zemljiški knjigi opredeljena z ID znakom: 1326-10/3-0, 
parcela št. 10/3, k.o. 1326 – Raka (ID 1013276), kjer je 
kot lastnik nepremičnine vknjižena Občina Krško v de-
ležu do celote (1/1);

– nepremičnina parc. št. 10/12 – po dejanski rabi 
pozidano zemljišče, namenska raba območje centralnih 
dejavnosti in kmetijsko zemljišče, v izmeri 246 m2 in je 
v zemljiški knjigi opredeljena z ID znakom: 1326-10/12-0, 
parcela št. 10/12, k.o. 1326 – Raka (ID 6329875), kjer je 
kot lastnik nepremičnine vknjižena Občina Krško v de-
ležu do celote (1/1);

3. Izhodiščna cena: izklicna cena za predmet javne-
ga zbiranja ponudb znaša 100.000,00 EUR. V izklicno 
ceno davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek 
na promet nepremičnin in vsi stroški v zvezi s prodajo in 
prenosom lastništva bremenijo kupca.
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4. Višina varščine
Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati var-

ščino v višini 10 % od izklicne cene. Varščina se plača 
na podračun Občine Krško, odprt pri Banki Slovenije 
št.: 01100-0100008197, z navedbo »Varščina za javno 
zbiranje ponudb – Odkup Gradu Raka«. Vplačana var-
ščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim 
ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne v roku 
10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od prido-
bitve nepremičnin in ne sklene pogodbe, ali pa ne plača 
kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina v korist 
Občine Krško.

Pravice in obveznosti pogodbenih strank se po-
drobneje opredelijo v prodajni pogodbi.

5. Pogoji javnega zbiranja ponudb
5.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in 

tuje fizične in pravne osebe skladno z veljavno sloven-
sko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti pod naslednjimi 
pogoji:

– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki je najmanj 
enaka izhodiščni ceni,

– potrdilo o plačani varščini in celotno številko ra-
čuna (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,

– da predložijo vse zahtevane priloge.
5.2 Ponudba naj vsebuje:
– prijavni obrazec (navedbo identifikacijskih podat-

kov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in 
davčno številko; za pravne osebe – firmo, sedež, matič-
no številko in davčno številko); (Obrazec 1);

– ponudbo (izklicna cena); (Obrazec 2);
– izjavo, da je ponudnik državljan države članice EU 

ali druge države (oziroma ima sedež v le teh), ki v skladu 
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine 
na območju Republike Slovenije; (Obrazec 3);

– kopijo priglasitvenega lista za samostojne pod-
jetnike oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra za 
pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za 
vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga poobla-
ščenec;

– originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih 
(samo pravne osebe in s.p.) staro največ 30 dni;

– izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne porav-
nave ali stečaja; (Obrazec 4);

– program za funkcionalno izrabo prostorov v celoti 
s časovnico vzpostavitve funkcioniranja;

– program obnove celotnega kompleksa gradu 
Raka s programsko zasnovo z upoštevanjem načel var-
stva kulturne dediščine pod strokovnim vodstvom kon-
zervatorjev pristojne službe (Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije);

– terminski plan uresničitve projekta. Skrajni rok za 
dokončanje del je konec leta 2020. Pri investicijskem 
posegu bo moral novi lastnik upoštevati predvsem na-
slednje akte: Odlok o razglasitvi Gradu Raka na Raki 
za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, 
št. 67/07), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, št. 16/08) ter predpise s področja urejanja pro-
stora. Lastnik bo smel na nepremičnini izvajati posege 
le v obsegu in na način, ki ustreza varstvenemu režimu 
kulturnega spomenika lokalnega pomena Grad Raka 
(EŠD 2212), konservatorskemu programu in sprejetim 
prostorskim aktom. Pred posegom v prostor na območju 
kulturnega spomenika bo moral lastnik pridobiti soglasje 
pristojne enote Zavoda za varstvo dediščine Slovenije 
skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, št. 16/08);

– potrdilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel 
blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne 
osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdi-
lo, ki ga izdajajo inštitucije v njegovi državi, enakovredne 

inštitucijam, od katerih zahteva potrdilo za slovenske 
državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno 
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke 
in prispevke. Potrdilo ne sme biti starejše kot trideset dni 
od roka za oddajo ponudb;

– izjavo o zagotovitvi javne dostopnosti do gradu in 
brezplačne uporabe gradu Občini krško ali Krajevni sku-
pnosti Raka za potrebe izvajanja prireditev ali razstav, in 
sicer zagotovitev brezplačne uporabe gradu za 20 dni 
na leto; (Obrazec 5);

– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe; 
(Obrazec 6);

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 1. 
2015; (Obrazec 7).

Obrazci te razpisne dokumentacije se nahajajo na 
spletni strani Občine Krško.

Z dodatnimi pogoji, s katerimi bomo kupca zavezali 
za takojšen pristop k obnovi gradu želimo doseči ohrani-
tev kvalitetne uporabe lokalnega kulturnega spomenika. 
Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. V primeru, 
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega raz-
pisa ali v primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna 
komisija ne bo upoštevala.

Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najka-
sneje do 24. 11. 2014 do 12 ure v zaprti ovojnici na na-
slov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, 
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup Gradu Raka« 
Komisijsko odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo poteka-
lo dne 24. 11. 2014 ob 12.30, v prostorih Občine Krško.

6. Kriterij izbire:
Grad Raka je naprodaj po načelu »videno – ku-

pljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne 
napake predmeta prodaje.

6.1. Občina Krško bo ponudnika, ki bo ponudil naj-
ugodnejšo ponudbo za odkup Gradu izbrala na podlagi 
meril: najvišja cena (100 točk).

6.2. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo 
zaradi tega onemogočena izbira na podlagi predloženih 
ponudb, se bo prodaja izvedla v obliki javne dražbe 
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb, na katero se 
povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlo-
go. Javna dražba bo objavljena na spletni strani Občine 
Krško. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor 
ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan, in po 
zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudni-
ki bodo o izbiri pisno obveščeni o izbiri najkasneje v roku 
15 dni po odpiranju ponudb. Obveznost prodajalca, da 
sklene prodajno pogodbo s ponudnikom je izključena. 
Župan oziroma komisija si pridržuje pravico, da začeti 
postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, 
ne da bi za to navedel razloge.

6.3. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini pri pristojni zemljiški knjigi.

7. Plačilni pogoji
Prodajna pogodba bo z najugodnejšim ponudnikom 

sklenjena do najkasneje 30. 11. 2014. Po sklenjeni ku-
poprodajni pogodbi se izbrani ponudnik zavezuje k plači-
lu kupnine v roku 15. dni od dneva sklenitve pogodbe na 
podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, 
št. 01100-0100008197. Plačilo kupnine v roku 15. dni 
od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega 
posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k pod-
pisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe 
odstopil. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del 
prodajne pogodbe. Sestavni del prodajne pogodbe bo 
tudi klavzula o predkupni pravici Občini Krško v primeru 
nadaljnje prodaje.
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8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše infor-
macije o pogojih javnega zbiranja ponudb dobijo inte-
resenti na Občini Krško na tel. 07/498-12-79, pri mag. 
Jordan Janji ali na email: janja.jordan@krsko.si. Ogled 
nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino 
je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega 
zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine 
Krško in v Uradnem listu RS.

9. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije: naročnik si pridržuje pravico spremeniti oziroma 
dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali 
kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od 
morebitnega ponudnika. Vsak odgovor, pojasnilo, spre-
memba ali dopolnitev bo ponudnikom posredovana na 
spletni strani Občine Krško in postane del razpisne 
dokumentacije. V primeru, da bo naročnik spremenil ali 
dopolnil razpisno dokumentacijo, bo po potrebi podaljšal 
rok za oddajo ponudb.

Občina Krško

 Ob-3839/14

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, objavlja 
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem za leto 2014, ki je priloga 
Odloka o Proračuna Občine Pivka za leto 2014 (Uradni 
list RS, št. 11/13)

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

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

2. Opis predmeta prodaje:
1. Stanovanje in klet št. 1, v izmeri 91,90 m2, Pod 

Kerinom 3, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- Ra-
dohova vas, ID oznaka: 2502-736-1.

Izhodiščna cena: 58.200,00 EUR.
2. Stanovanje in klet št. 6, v izmeri 91,90 m2, Pod 

Kerinom 3a, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- 
Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-6.

Izhodiščna cena: 54.500,00 EUR.
3. Stanovanje in klet št. 8, v izmeri 91,70 m2, Pod 

Kerinom 4, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- Ra-
dohova vas, ID oznaka: 2502-736-8.

Izhodiščna cena: 52.600,00 EUR.
4. Stanovanje in klet št. 9, v izmeri 91,90 m2, Pod 

Kerinom 4, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- Ra-
dohova vas, ID oznaka: 2502-736-9.

Izhodiščna cena: 52.600,00 EUR.
5. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri 94,90 m2, 

Pod Kerinom 4, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 2502- 
Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-10.

Izhodiščna cena: 52.600,00 EUR.
6. Stanovanje in klet št. 11, v izmeri 92,10 m2, 

Pod Kerinom 4a, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 
2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-11.

Izhodiščna cena: 57.000,00 EUR.
7. Stanovanje in klet št. 12, v izmeri 94,40 m2, 

Pod Kerinom 4a, 6257 Pivka, parc. št. 4000/10, k.o. 
2502- Radohova vas, ID oznaka: 2502-736-12.

Izhodiščna cena: 52.600,00 EUR.
Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.

Po nepremičninah, ki so predmet tega javnega 
zbiranja ponudb je v naravi že zgrajena gospodarska 
javna infrastruktura (vodovod, elektrika …) ter dostop 
do višje ležečega vodohrana. Občina Pivka si izgovori 
pravico, da se s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe po 
tem razpisu ustanovi tudi služnostna pravica za potrebe 
izgradnje, rekonstrukcije in nemotene uporabe fekalne 
in meteorne kanalizacije, vodovodnih inštalacij, elektro-
energetskih in telekomunikacijskih naprav ter morebitnih 
drugih instalacij in naprav javne infrastrukture, vknjižbo 
služnostne pravice izgradnje in uporabe vodnih hidran-
tov ter pravico dostopa in obračanja vozil izvajalcev jav-
nih služb na nepremičnini z ID znakom 2502-4000/3-0, 
2502-4000/11-0 in 2502-4012/3-0 v korist služnostne-
ga upravičenca: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 
Pivka, matična št.: 5883563000 ter služnostna pravica 
neoviranega prehoda peš in z vozili preko nepremič-
nin 2502-4000/3-0, 2502-4000/11-0 in 2502-4012/3-0 
do objektov javne infrastrukture na nepremičnini 
2502-4012/1-0, 2502-4012/2-0 in 2502-4006/0-0, za 
potrebe izvajanja javne službe.

Prodajalec je dolžan plačati predpisane davčne da-
jatve na promet nepremičnin in stroške notarske overitve 
te pogodbe, vse ostale stroške (stroške prenosa lastnin-
ske pravice, itd.) plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki za-

sebne listine.
3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu videno 

– kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepre-
mičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremič-
nine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih 
pravic.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru naju-
godnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne 
sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejše-
mu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogod-
be, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo 
varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem 
roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano 
varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastnin-
ske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi 
v skladu z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplača-
no varščino) v roku 30 dni po izdaji računa pogodbe. je 
bistvena sestavina pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na zakladniški podračun Občine Pivka, št. ra-
čuna: 01100-0100009167 pri Banki Slovenije, v roku 
30 dni od dneva izdaje računa, v enkratnem znesku.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega raču-
na, naziv in naslov banke za vračilo varščine)

2. navedbo ID znaka nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša

3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavlje-
ne izhodiščne cene nepremičnine

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

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo, na 
naslov Občine Pivka, z vsemi prilogami najkasneje do 
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vključno ponedeljka, 24. 11. 2014 do 9. ure. V primeru, 
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpi-
sa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka, 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za 
nakup nepremičnine ter ID oznako nepremičnine, na 
katero se nanaša ponudba« na naslov Občina Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.

5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba)
2. izpis iz poslovnega registra Slovenije (samo-

stojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev
3. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne 

starejši od 3 mesecev
4. potrdilo o plačani varščini
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega 

zbiranja ponudb
6. izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni 

od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
5.5. Ponudnik se s podajo ponudbe po tej nameri 

zavezuje, da bo v kupoprodajni pogodbi po tem jav-
nem razpisu izdal zemljiško knjižno dovolilo, da izrecno 
in nepogojno dovoljuje vknjižbo služnostne pravice za 
potrebe izgradnje, rekonstrukcije in nemotene uporabe 
fekalne in meteorne kanalizacije, vodovodnih inštala-
cij, elektroenergetskih in telekomunikacijskih naprav ter 
morebitnih drugih instalacij in naprav javne infrastruk-
ture, vknjižbo služnostne pravice izgradnje in uporabe 
vodnih hidrantov ter pravico dostopa in obračanja vozil 
izvajalcev javnih služb na nepremičnini z ID znakom 
2502-4000/3-0, 2502-4000/11-0 in 2502-4012/3-0 v ko-
rist služnostnega upravičenca: Občina Pivka, Kolod-
vorska cesta 5, Pivka, matična št.: 5883563000 ter 
vknjižbo služnosti neoviranega prehoda peš in z vozi-
li preko nepremičnin 2502-4000/3-0, 2502-4000/11-0 
in 2502-4012/3-0 do objektov javne infrastruktu-
re na nepremičnini 2502-4012/1-0, 2502-4012/2-0 in 
2502-4006/0-0, za potrebe izvajanja javne službe.

5.6. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija pre-
veri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponud-
ba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna 
ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. 
Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko po-
nudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem raz-

pisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino se 
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. raču-
na: 01100-0100009167, pri Banki Slovenije z navedbo: 
»Plačilo varščine – ID znak nepremičnine«.

6.2. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku 
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena 
brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in 
sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel 
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od na-
kupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa 
obdrži v plačano varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

v ponedeljek, 24. 11. 2014 ob 12.15, v prostorih Občine 
Pivka.

7.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za kate-
rega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal naj-
ugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnej-
še ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši 
ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za 
posamezno nepremičnino.

7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem 
postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zaintere-
siranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil 
javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi 
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki.

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

Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi 
bo 200,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega po-
nudnika je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik 
o poteku javnega odpiranja ponudb.

7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja 
ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpira-
nja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

7.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je iz-
ključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko 
s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom po-
vrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi 
postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.

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

Občina Pivka
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SV 183/2014 Ob-3840/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa notarke Magde Poljšak Derganc iz Ljub ljane, 
opr. št. SV 183/2014 z dne 28. 10. 2014, zastavitelj 
Goran Kanalec, rojen 29. 11. 1949, stanujoč Skapi-
nova ulica 11, 1000 Ljub ljana, izrecno in brezpogojno 
dovoljuje pri nepremičninah: (1) stanovanje št. 18, v 5. 
nadstropju, v skupni izmeri 51,52 m2, v prvem vrstnem 
redu, (2) poslovni prostori, v 5. nadstropju, v skupni iz-
meri 191,07 m2, v prvem vrstnem redu, (3) stanovanje 
v 9. etaži, z GURS oznako 1725-378-35, v skupni izme-
ri 102,01 m2, v drugem vrstnem redu; stanovanji in vsi 
poslovni prostori se nahajajo v stanovanjsko poslovnem 
objektu na Štefanovi 5 v Ljub ljani, oziroma v kompleksu 
stavb »Nebotičnik«; nepremičnine niso etažno urejene; 
ustanovitev in vknjižbo hipoteke, in sicer pri nepremični-
nah pod točko 1. in 2. na prvem mestu, pri nepremičnini 
pod točko 3. pa v drugem vrstnem redu, in sicer za hipo-
teko ustanovljeno na podlagi notarskega zapisa kreditne 
pogodbe št. 120678 in sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve s hipoteko, sklenjenih v obliki notarskega 
zapisa opr. št. SV-377/07, notarke Dušice Berden z dne 
20. 7. 2007, v korist banke Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., 
matična št. 1319175: za zavarovanje denarne terjatve 
glavnice v višini 1.300.000,00 EUR z obrestmi in stroški, 
obresti iz 4. člena aneksa št. 3, k pogodbi, z obrestmi, 
ki tečejo od dneva črpanja kredita dalje ter morebitnimi 
zamudnimi obrestmi, pribitkom, vsemi nadomestili, stro-
ški in pripadki, kot izhaja iz pogodbe; zapadlost glavnice 
oziroma končni rok plačila je 30. 9. 2015, oziroma z od-
poklicem zavarovane terjatve, vse kot izhaja iz notar-
skega zapisa aneksa št. 4, k pogodbi o dolgoročnem 
kreditu št. 515-53-20604519, z dne 7. 7. 2014, ki so ga 
sklenili banka Sberbank d.d., družba Polos d.o.o. in Go-
ran Kanalec, ter aneksa št. 5, k pogodbi o dolgoročnem 
eurskem kreditu št. 515-53-20604519, z dne 15. 10. 
2014, ki so ga sklenili banka Sberbank d.d., družba 
Polos d.o.o., Goran Kanalec, Zdenka Kanalec in druž-
ba Greka d.o.o., in sporazuma o zavarovanju denarne 
terjatve s hipoteko po 142. členu SPZ, sklenjenih v obliki 
notarskega zapisa notarke Magde Poljšak Derganc iz 
Ljub ljane, opr. št. SV 183/2014, z dne 28. 10. 2014, ter 
zaznambo neposredne izvršljivosti, vse v korist upni-
ce Sberbank banka d.d., s skrajšano firmo Sberbank 
d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljub ljana, matična 
št. 5496527000, davčna št. SI41561767.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 98/2014 Os-3687/14

Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In 98/2014 z dne 
11. 8. 2014, ki je zoper dolžnika Gorazda Petrovič, Dra-
gomelj 155, Domžale, postal pravnomočen dne 12. 9. 
2014, in rubežnega zapisnika izvršitelja Danila Mavca, 
opr. št. IZV 10/2014, z dne 8. 9. 2014, je bila nepremič-
nina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnika 
Gorazda Petroviča, to je nepremičnina, hiša z oznako 
3-HH, na lokaciji Dragomelj, v velikosti: stanovanjski 
prostori 174,40 m2, terasa, 40,2 m2, vrt, 65,40 m2 in 
garaža v hiši, vse na parceli št. 347/17, k.o. Drago-
melj, katere lastnik je dolžnik do (1/1) celote, zarube-
ljana v korist upnice Banke Celje, d.d., Bančna skupina 
Banke Celje, Vodnikova ulica 2, Celje, zaradi izterjave 
450.000,00 EUR s pripadki.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah

dne 13. 10. 2014

In 1194/2013 Os-3756/14

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor, je dne 
9. 9. 2014, s pričetkom ob 10.30 v zadevi, In 13/01194, 
Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnika Zelenik Mar-
sela, Tyrševa ulica 26, 2000 Maribor, za upnico Novo 
kreditno banko Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Ma-
ribor, v kraju Maribor, Tyrševa ulica 26, pri dolžniku opra-
vil rubež nepremičnine: stanovanje št. 1, in sobo št. 2, 
v prvem nadstropju, v skupni izmeri 50,79 m2, v več-
stanovanjski stavbi, na naslovu Vetrinjska 18, Maribor, 
ki stoji na parceli št. 1697/0, k.o. 657 – Maribor-Grad.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 2014

In 423/2001 Os-3798/14

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodi-
šča v Mariboru, Z 193/2000 z dne 18. 2. 1000, je bila 
nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 17, v IV. 
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Ulica Staneta 
Severja 3, v skupni izmeri 69,79 m2, katera stoji na parc. 
št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje, sedaj last dolžnika 
Marka Tilna Van de Graafa, Cesta v Polico 31, Cerklje 
(prej Tilen Golob), zarubljena v korist upnika Detektiv 
biro d.o.o., Ul. Eve Lovše 19, Maribor (prej Raiffeisen-
bank Leibnitz, reg.Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipni-
ca, Avstrija), zaradi izterjave denarne terjatve v znesku 
8.808,64 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 17/2012-47 Os-3668/14

V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za več-
stanovanjski objekt na naslovu Partizanska cesta 23 in 
Partizanska cesta 25, Kranj, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Kranju, pod opr. št. N 17/2012, Okrajno so-
dišče v Kranju, na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški 
knjigi izdaja oglas;

Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka 
vzpostavitve zemljiško knjižne listine, prodajne pogodbe 
z dne 28. 5. 1979, sklenjene med Pelko Pavlom in Tilko 
iz Kranja, Partizanska cesta 25, kot prodajalcema in 
Hafnar Olgo iz Kranja, Breg ob Savi 43, kot kupcem, za 
posamezni del št. 106, št. stavbe 571, k.o. 2100 – Kranj 
(stanovanje v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, Partizanska 
cesta 25, Kranj, v izmeri 54,24 m2).

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist 
osebe Olge Hafnar, rojene 24. 9. 1946, Partizanska 
cesta 25, Kranj.

Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, 
da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe ozi-
roma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko-
rist predlagatelja.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 10. 2014

N 44/2011 Os-3629/14

Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem sodni-
ku – svétniku Benjaminu Auerju, v nepravdni zadevi 
vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z ID znakom 
438-517 v Majšperku, na predlog predlagatelja Marjana 
Planinca, Majšperk 51, Majšperk, za vpis lastninske 
pravice na garaži, ki se nahaja v stavbi z ID znakom 
438-157 v Majšperku, dne 22. 9. 2014, izdalo sklep 
o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: 
kupoprodajne pogodbe št. Ks - 0216-2002 z dne 27. 2. 
2002, sklenjene med prodajalcem Tovarno volnenih iz-
delkov Majšperk d.o.o., Breg 8, Majšperk, zastopanem 
po direktorici Hermini Križovnik in kupcem Marjanom 
Planincem, Majšperk 51, Majšperk, s katero je pro-
dajalec kupcu prodal garažo, št. 5, z leve proti desni 
v velikosti 13,25 m2 in sorazmerni del skupnega pro-
stora št. 7, v velikosti 1,575 m2, skupaj torej 14,825 m2 
oziroma 16,666 % na celoto objekta, ki leži na parceli 
št. 12/26, pripisani pri zemljiško knjižnem vložku št. 295, 
k.o. Lešje, in na kateri je prodajalec dovolil vknjižbo eta-
žne lastninske pravice v korist kupca.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj na-
vedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 

Objave sodišč
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tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpod-
bijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vse-
bini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja 
postopka.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 22. 9. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 57/2014 Os-3713/14

Okrajno sodišče v Brežicah je v pravdni zadevi 
tožeče stranke Vinka Urek, Dolenja vas pri Artičah 35, 
Artiče, ki ga zastopa Drago Šribar, odvetnik v Krškem, 
zoper toženo stranko Anico Urek, neznanega bivališča, 
dne 13. 10. 2014, sklenilo:

toženi stranki Anici Urek, sedaj neznanega bivali-
šča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zasto-
pnik.

Za začasno zastopnico se postavi Nataša Vrečar 
Zorčič, odvetnica v Brežicah.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 13. 10. 2014

In 473/2012 Os-3630/14

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upni-
ka: 1. Marijan Pasarić, Erjavčeva ulica 35, Celje, ki ga 
zastopa Karmen Orter Divjak, odvetnica v Žalcu, 2. 
Elektro Celje energija, podjetje za prodajo elektrike in 
drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o., Vrun-
čeva 2a, Celje, zoper dolžnika Bojana Poplaz, Friedhof 
str. 35, Grevenbroich, Nemčija, ki ga zastopa začasna 
zastopnica Nataša Freitag, odvetnica v Celju, zaradi iz-
terjave 110.00,00 EUR in 233,10 EUR s pp. le-temu, na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavilo 
zakonito zastopnico, odvetnico Natašo Freitag, Glavni 
trg 7, Celje. Začasna zastopnica bo dolžnika v postopku 
izvršbe zastopala vse do takrat, dokler dolžnik ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
dolžnik kot tuji državljan ne izjavi, da bo sam nastopal 
v postopku.

Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 10. 2014

I 169/2014 Os-3431/14

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
RS, Dunajska cesta 21, Ljub ljana – dostava, zoper dol-
žnika Andreja Grčar, Pelechova cesta 82, Radomlje, 
zaradi izterjave 3.063,69 EUR s pripadki, dne 8. 9. 2014 
sklenilo:

dolžniku Andreju Grčarju, nekdaj stanujočemu na 
naslovu Pelechova cesta 82, Radomlje, sedaj nezna-

nega prebivališča, se v tem postopku postavi začasna 
zastopnica odvetnica Veronika Ermenc, Ljub ljanska 
cesta 106, Domžale, ki bo v tem postopku zastopala 
dolžnika, vse dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne 
nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 9. 2014

VL 217514/2013 Os-3766/14

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v izvršilni zadevi upnice Terca, upravljanje, vzdrževanje 
in promet z nepremičninami, d.o.o., Šentrupert 124, Šen-
trupert, zoper dolžnico Dragico Ostojić, Zehntweg 18, 
78052 Villingen, Nemčija, zaradi izterjave 318,28 EUR 
sklenilo:

za začasnega zastopnika dolžnici Dragici Ostojić, 
Zehntweg 18, 78052 Willingen, Nemčija, se imenuje 
odvetnik Iztok Šubara, Ulica 1. junija 36, Trbovlje.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 21. 10. 2014

Oklici dedičem

D 122/2014 Os-3522/14

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski posto-
pek po dne 12. 8. 2013 umrlem Borislavu Gvozdareviću, 
sinu Stanka in Desanke, rojene Todorić, rojenem 17. 2. 
1957, državljanu Bosne in Hercegovine, ki je živel v Aj-
dovščini, Goriška cesta 21.

Zapustnik je umrl samski in brez otrok. Sodišče raz-
polaga s podatkom, da bi v poštev za dedovanje prišli 
dediči III. dednega reda, saj bližnjih živih sorodnikov ni 
imel. Edina sodišču znana dedinja je Slavica Brković, 
sestrična zapustnika.

Sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se v enem letu od objave tega oklica 
v Uradnem listu RS in sodni deski tega sodišča oglasijo 
sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na 
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 24. 9. 2014

D 116/2014 Os-3759/14

Zapuščinska zadeva po pokojnem Pečar Ivanu, sin 
Ivana, rojen 20. 4. 1855, razglašen za mrtvega s skle-
pom Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št. N 32/2013 in 
kot datum smrti določen 19. 7. 1963, z zadnjim znanim 
prebivališčem v Ospu 82, Črni Kal.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Ivica 
Ukmar, Križ 80, 6210 Sežana.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2014
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Oklici pogrešanih

N 396/2013 Os-3762/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani vodi na predlog predla-
gatelja Jožeta Poravneta, Bernekejeva ulica 19, Ljub-
ljana, ki ga zastopa odvetnik Drago Mlinarič iz Ljub ljane 
postopek o razglasitvi za mrtvo Rozo Marijo Sinkovič, 
rojeno Porovne (Parovne), po zadnjih znanih podatkih 
stanujoča v Zagrebu, ki jo zastopa skrbnica za posebni 
primer Nada Porovne, stanujoča Ljub ljanska cesta 80, 
Domžale.

O pogrešani, razen podatkov, da se je rodila 29. 8. 
1906 v Vodmatu 112, Ljub ljana, da se je dne 26. 10. 
1930 poročila z Josipom Sinkovičem v Zagrebu, Repu-
blika Hrvaška kot izhajajo iz krstnega lista, ni.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Roze Porovne poročeno Sinkovič, 
naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po 
objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče 
pogrešano razglasilo za mrtvo v skladu z določbami Za-
kona o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 10. 2014

N 55/2014 Os-3745/14

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja Renko Milana, Obrov 76, Obrov, 
zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Ceglar Anto-
na, Obrov 5, Obrov, za mrtvega.

O pogrešanemu Ceglar Antonu je znano le to, da 
je v zemljiški knjigi še vedno vknjižen kot zemljiško-
knjižni lastnik. Pri tem pa je iz zgodovinskega zemljiško-
knjižnega izpiska ugotoviti, da je Anton Ceglar te nepre-
mičnine pridobil na podlagi delilne pogodbe, ki je bila 
sklenjena dne 10. 4. 1902. Drugih podatkov o pogre-
šanemu ni.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi, vse, ki bi kar-
koli vedeli o nasprotnemu udeležencu in njegovem ži-
vljenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 10. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Adriatic Slovenica d.d., Ljub ljanska cesta 3a, 6503 
Koper, ponudbe življenjskih zavarovanj KD: 
PO-FV-09/10: 3545112, 3545146, 3545147, 3545148, 
3546297, 3546298, 3546299, 3548605, 3548606; 
PO-FVP-06/11: 3554064, 3554090, 3554352, 3554456, 
3555253, 3555318, 3555357, 3557032, 3557138, 
3557383, 3554075, 3554176, 3554353, 3554457, 
3555266, 3555319, 3555358, 3557036, 3557139, 
3557384, 3554076, 3554177, 3554354, 3554458, 
3555269, 3555320, 3555359, 3557039, 3557140, 
3557385, 3554077, 3554179, 3554355, 3554459, 
3555270, 3555322, 3555360, 3557044, 3557142, 
3557431, 3554078, 3554181, 3554356, 3554460, 
3555272, 3555333, 3555368, 3557045, 3557143, 
3557470, 3554079, 3554182, 3554357, 3555209, 
3555281, 3555334, 3555369, 3557046, 3557144, 
3557473, 3554080, 3554183, 3554358, 3555212, 
3555286, 3555340, 3555370, 3557047, 3557145, 
3557474, 3554081, 3554184, 3554359, 3555213, 
3555287, 3555344, 3555371, 3557048, 3557146, 
3557475, 3554082, 3554186, 3554360, 3555215, 
3555289, 3555345, 3555400, 3557049, 3557166, 
3557476, 3554083, 3554334, 3554361, 3555218, 
3555294, 3555346, 3557006, 3557050, 3557178, 
3554084, 3554335, 3554362, 3555219, 3555295, 
3555347, 3557025, 3557101, 3557186, 3554085, 
3554336, 3554451, 3555220, 3555311, 3555351, 
3557026, 3557120, 3557192, 3554086, 3554346, 
3554452, 3555230, 3555312, 3555352, 3557027, 
3557121, 3557206, 3554087, 3554347, 3554453, 
3555249, 3555315, 3555354, 3557028, 3557124, 
3557218, 3554088, 3554350, 3554454, 3555251, 
3555316, 3555355, 3557029, 3557136, 3557381, 
3554089, 3554351, 3554455, 3555252, 3555317, 
3555356, 3557030, 3557137, 3557382; PO-FTP-07/11: 
3558392, 3559018, 3559056, 3559600, 3559734, 
3560059, 3560071, 3560127, 3560197, 3560453, 
3558910, 3559021, 3559064, 3559632, 3559744, 
3560060, 3560072, 3560156, 3560313, 3560456, 
3558933, 3559022, 3559068, 3559633, 3559746, 
3560061, 3560073, 3560158, 3560314, 3560459, 
3558944, 3559027, 3559079, 3559656, 3559906, 
3560062, 3560118, 3560159, 3560315, 3560472, 
3558955, 3559028, 3559086, 3559669, 3559908, 
3560063, 3560119, 3560164, 3560316, 3560483, 
3558957, 3559029, 3559087, 3559670, 3559951, 
3560064, 3560120, 3560174, 3560317, 3560493, 
3558964, 3559044, 3559093, 3559691, 3559957, 
3560065, 3560121, 3560175, 3560318, 3560498, 
3558996, 3559046, 3559095, 3559700, 3559966, 
3560066, 3560122, 3560178, 3560319, 3560499, 
3559004, 3559052, 3559096, 3559711, 3559975, 
3560067, 3560123, 3560180, 3560320, 3560500, 
3559008, 3559053, 3559100, 3559725, 3559976, 
3560068, 3560124, 3560185, 3560321, 3559010, 
3559054, 3559582, 3559727, 3559980, 3560069, 
3560125, 3560189, 3560322, 3559012, 3559055, 

3559599, 3559728, 3559981, 3560070, 3560126, 
3560196, 3560323; PO-VAR-04/12: 5100551, 
5100562, 5100571, 5100580, 5100591, 5100653, 
5100675, 5100686, 5100741, 5100778, 5100552, 
5100563, 5100572, 5100581, 5100592, 5100665, 
5100677, 5100687, 5100742, 5100780, 5100553, 
5100564, 5100573, 5100582, 5100593, 5100666, 
5100679, 5100688, 5100746, 5100790, 5100554, 
5100565, 5100574, 5100584, 5100595, 5100668, 
5100680, 5100689, 5100747, 5100922, 5100555, 
5100566, 5100575, 5100586, 5100597, 5100669, 
5100681, 5100690, 5100748, 5100924, 5100556, 
5100567, 5100576, 5100587, 5100599, 5100670, 
5100682, 5100711, 5100749, 5100931, 5100557, 
5100568, 5100577, 5100588, 5100600, 5100671, 
5100683, 5100714, 5100750, 5100991, 5100559, 
5100569, 5100578, 5100589, 5100651, 5100672, 
5100684, 5100715, 5100775, 5100992, 5100560, 
5100570, 5100579, 5100590, 5100652, 5100674, 
5100685, 5100730, 5100777; PO-FV 11/12: 3558526, 
3558601, 3558607, 3558613, 3558619, 3558625, 
3558631, 3558637, 3558643, 3558649, 3558532, 
3558602, 3558608, 3558614, 3558620, 3558626, 
3558632, 3558638, 3558644, 3558650, 3558533, 
3558603, 3558609, 3558615, 3558621, 3558627, 
3558633, 3558639, 3558645, 3558742, 3558539, 
3558604, 3558610, 3558616, 3558622, 3558628, 
3558634, 3558640, 3558646, 3558743, 3558545, 
3558605, 3558611, 3558617, 3558623, 3558629, 
3558635, 3558641, 3558647, 3558744, 3558546, 
3558606, 3558612, 3558618, 3558624, 3558630, 
3558636, 3558642, 3558648, 3558745, 3558746, 
3558747, 3558748, 3558749, 3558750, 3558801, 
3558802, 3558803; PO-ŽK-12/12: 8000303, 8000384, 
8000695, 8001454, 8001789, 8001870, 8002202, 
8002892, 8003094, 8004152, 8000319, 8000385, 
8000698, 8001455, 8001790, 8001873, 8002421, 
8002893, 8003095, 8004153, 8000320, 8000386, 
8000802, 8001456, 8001811, 8001878, 8002422, 
8002894, 8003096, 8004154, 8000331, 8000387, 
8000841, 8001457, 8001812, 8001884, 8002423, 
8002895, 8003097, 8004155, 8000332, 8000388, 
8000842, 8001458, 8001813, 8001885, 8002424, 
8002896, 8003098, 8004159, 8000333, 8000393, 
8000843, 8001459, 8001814, 8001886, 8002425, 
8002897, 8003099, 8004160, 8000334, 8000394, 
8000844, 8001460, 8001815, 8001887, 8002426, 
8002898, 8003100, 8004201, 8000335, 8000395, 
8000845, 8001461, 8001816, 8001888, 8002427, 
8002899, 8003461, 8004202, 8000354, 8000396, 
8000846, 8001462, 8001817, 8001889, 8002428, 
8002900, 8003462, 8004203, 8000355, 8000455, 
8000849, 8001468, 8001818, 8001890, 8002429, 
8003053, 8003463, 8004204, 8000356, 8000456, 
8001354, 8001469, 8001819, 8001891, 8002430, 
8003054, 8003474, 8004205, 8000357, 8000457, 
8001372, 8001470, 8001820, 8001892, 8002554, 
8003055, 8003477, 8004206, 8000358, 8000458, 
8001373, 8001471, 8001821, 8001893, 8002569, 
8003056, 8003480, 8004207, 8000359, 8000459, 
8001374, 8001472, 8001822, 8001894, 8002577, 

Preklici
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8003057, 8003483, 8004208, 8000360, 8000460, 
8001375, 8001473, 8001823, 8001895, 8002580, 
8003058, 8003498, 8004209, 8000361, 8000552, 
8001376, 8001474, 8001824, 8001896, 8002590, 
8003059, 8003863, 8004210, 8000362, 8000553, 
8001377, 8001475, 8001825, 8001897, 8002597, 
8003060, 8003864, 8004212, 8000363, 8000554, 
8001378, 8001483, 8001826, 8001898, 8002853, 
8003061, 8003865, 8004213, 8000364, 8000555, 
8001411, 8001486, 8001827, 8001899, 8002857, 
8003062, 8003866, 8004214, 8000365, 8000557, 
8001412, 8001487, 8001828, 8001900, 8002860, 
8003063, 8003867, 8004215, 8000366, 8000558, 
8001413, 8001490, 8001829, 8001902, 8002875, 
8003064, 8003868, 8004216, 8000367, 8000559, 
8001414, 8001491, 8001830, 8001905, 8002876, 
8003065, 8003869, 8004217, 8000368, 8000560, 
8001415, 8001492, 8001851, 8001912, 8002877, 
8003066, 8003870, 8004218, 8000369, 8000633, 
8001416, 8001493, 8001856, 8001913, 8002878, 
8003067, 8003881, 8004219, 8000370, 8000635, 
8001417, 8001494, 8001857, 8001914, 8002881, 
8003068, 8003882, 8004220, 8000371, 8000636, 
8001418, 8001497, 8001858, 8001915, 8002882, 
8003069, 8003883, 8004221, 8000372, 8000637, 
8001419, 8001498, 8001859, 8001916, 8002883, 
8003073, 8003884, 8004222, 8000373, 8000643, 
8001420, 8001499, 8001860, 8001917, 8002884, 
8003077, 8003885, 8004223, 8000374, 8000650, 
8001421, 8001500, 8001861, 8001918, 8002885, 
8003078, 8003887, 8004224, 8000375, 8000655, 
8001422, 8001758, 8001862, 8001919, 8002886, 
8003079, 8003888, 8004225, 8000376, 8000678, 
8001423, 8001759, 8001863, 8001920, 8002887, 
8003080, 8003892, 8004232, 8000380, 8000691, 
8001424, 8001768, 8001866, 8001933, 8002888, 
8003082, 8004021, 8004233, 8000381, 8000692, 
8001425, 8001786, 8001867, 8001934, 8002889, 
8003083, 8004024, 8004234, 8000382, 8000693, 
8001452, 8001787, 8001868, 8001935, 8002890, 
8003084, 8004025, 8004235, 8000383, 8000694, 
8001453, 8001788, 8001869, 8002201, 8002891, 
8003093, 8004151, 8004236, 8004237, 8004238, 
8004239, 8004240, 8004241, 8004242, 8004243, 
8004244, 8004245, 8004246, 8004247, 8004248, 
8004249, 8004250; PO-VAR-12/12: 8020002, 
8020037, 8020191, 8020509, 8020588, 8020598, 
8021099, 8021122, 8021267, 8021291, 8020003, 
8020038, 8020192, 8020510, 8020589, 8020599, 
8021106, 8021123, 8021268, 8020006, 8020044, 
8020501, 8020568, 8020590, 8020600, 8021109, 
8021251, 8021270, 8020007, 8020051, 8020502, 
8020581, 8020591, 8020735, 8021110, 8021252, 
8021271, 8020012, 8020058, 8020503, 8020582, 
8020592, 8021052, 8021111, 8021253, 8021272, 
8020019, 8020064, 8020504, 8020583, 8020593, 
8021065, 8021112, 8021261, 8021273, 8020025, 
8020084, 8020505, 8020584, 8020594, 8021075, 
8021113, 8021262, 8021281, 8020026, 8020091, 
8020506, 8020585, 8020595, 8021089, 8021114, 
8021263, 8021282, 8020030, 8020152, 8020507, 
8020586, 8020596, 8021090, 8021115, 8021264, 
8021283, 8020036, 8020181, 8020508, 8020587, 
8020597, 8021095, 8021116, 8021266, 8021284; 
PO-FTR-01/11: 3550438, 3550439; PO-FP-12/12: 
8010306, 8010373, 8010521, 8010583, 8010923, 
8010952, 8010994, 8011402, 8011490, 8012041, 
8010307, 8010374, 8010522, 8010584, 8010924, 
8010953, 8010995, 8011405, 8011491, 8012046, 

8010308, 8010375, 8010523, 8010585, 8010925, 
8010954, 8010996, 8011422, 8011492, 8012631, 
8010309, 8010376, 8010524, 8010586, 8010926, 
8010955, 8010997, 8011423, 8011493, 8012632, 
8010310, 8010377, 8010525, 8010587, 8010927, 
8010956, 8010998, 8011424, 8011494, 8012633, 
8010336, 8010378, 8010526, 8010588, 8010928, 
8010957, 8010999, 8011425, 8011495, 8012634, 
8010337, 8010379, 8010527, 8010589, 8010929, 
8010958, 8011000, 8011426, 8011498, 8012636, 
8010338, 8010380, 8010528, 8010590, 8010930, 
8010959, 8011005, 8011427, 8011499, 8012637, 
8010339, 8010383, 8010533, 8010591, 8010931, 
8010960, 8011012, 8011428, 8012001, 8012638, 
8010340, 8010384, 8010534, 8010592, 8010932, 
8010962, 8011063, 8011429, 8012012, 8012639, 
8010341, 8010385, 8010535, 8010593, 8010933, 
8010963, 8011071, 8011430, 8012013, 8012640, 
8010345, 8010386, 8010536, 8010595, 8010934, 
8010964, 8011072, 8011441, 8012014, 8012641, 
8010346, 8010387, 8010537, 8010596, 8010935, 
8010965, 8011075, 8011443, 8012015, 8012642, 
8010347, 8010388, 8010539, 8010597, 8010936, 
8010968, 8011077, 8011444, 8012016, 8012643, 
8010348, 8010389, 8010540, 8010598, 8010937, 
8010969, 8011091, 8011445, 8012017, 8012644, 
8010349, 8010391, 8010542, 8010599, 8010938, 
8010970, 8011155, 8011446, 8012018, 8012645, 
8010350, 8010392, 8010543, 8010600, 8010939, 
8010981, 8011178, 8011447, 8012019, 8012646, 
8010354, 8010394, 8010544, 8010911, 8010940, 
8010982, 8011180, 8011448, 8012020, 8012647, 
8010355, 8010395, 8010545, 8010912, 8010941, 
8010983, 8011221, 8011449, 8012021, 8012648, 
8010357, 8010396, 8010551, 8010913, 8010942, 
8010984, 8011232, 8011450, 8012022, 8012649, 
8010360, 8010397, 8010552, 8010914, 8010943, 
8010985, 8011261, 8011481, 8012023, 8012650, 
8010361, 8010398, 8010553, 8010915, 8010944, 
8010986, 8011292, 8011482, 8012024, 8010366, 
8010399, 8010554, 8010916, 8010945, 8010987, 
8011293, 8011483, 8012025, 8010367, 8010400, 
8010557, 8010917, 8010946, 8010988, 8011294, 
8011484, 8012026, 8010368, 8010406, 8010558, 
8010918, 8010947, 8010989, 8011295, 8011485, 
8012027, 8010369, 8010407, 8010559, 8010919, 
8010948, 8010990, 8011296, 8011486, 8012028, 
8010370, 8010408, 8010560, 8010920, 8010949, 
8010991, 8011297, 8011487, 8012029, 8010371, 
8010409, 8010581, 8010921, 8010950, 8010992, 
8011298, 8011488, 8012030, 8010372, 8010410, 
8010582, 8010922, 8010951, 8010993, 8011299, 
8011489, 8012036; PO-FPP-03/12: 3562404, 3562480, 
3562560, 3562703, 3562747, 3562766, 3562796, 
3562928, 3563105, 3563347, 3562409, 3562482, 
3562566, 3562704, 3562748, 3562767, 3562797, 
3562941, 3563106, 3563348, 3562410, 3562490, 
3562567, 3562705, 3562749, 3562768, 3562798, 
3562942, 3563107, 3563349, 3562411, 3562516, 
3562568, 3562706, 3562750, 3562769, 3562799, 
3562943, 3563331, 3563350, 3562412, 3562526, 
3562569, 3562707, 3562751, 3562770, 3562800, 
3562944, 3563332, 3563351, 3562413, 3562527, 
3562570, 3562708, 3562752, 3562771, 3562913, 
3562945, 3563333, 3563352, 3562414, 3562528, 
3562591, 3562709, 3562753, 3562772, 3562914, 
3562946, 3563334, 3563353, 3562416, 3562529, 
3562592, 3562710, 3562754, 3562773, 3562916, 
3562947, 3563335, 3563354, 3562417, 3562530, 
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3562593, 3562721, 3562755, 3562775, 3562917, 
3562948, 3563336, 3563355, 3562418, 3562541, 
3562594, 3562722, 3562756, 3562776, 3562918, 
3562949, 3563337, 3563356, 3562420, 3562542, 
3562595, 3562723, 3562757, 3562777, 3562919, 
3562950, 3563338, 3563357, 3562466, 3562543, 
3562596, 3562727, 3562758, 3562778, 3562920, 
3563014, 3563339, 3563358, 3562467, 3562544, 
3562597, 3562731, 3562759, 3562779, 3562921, 
3563015, 3563340, 3563359, 3562468, 3562545, 
3562598, 3562734, 3562760, 3562780, 3562922, 
3563016, 3563341, 3563384, 3562469, 3562546, 
3562599, 3562736, 3562761, 3562791, 3562923, 
3563018, 3563342, 3562471, 3562547, 3562600, 
3562737, 3562762, 3562792, 3562924, 3563025, 
3563343, 3562472, 3562549, 3562700, 3562742, 
3562763, 3562793, 3562925, 3563026, 3563344, 
3562477, 3562550, 3562701, 3562743, 3562764, 
3562794, 3562926, 3563027, 3563345, 3562478, 
3562556, 3562702, 3562745, 3562765, 3562795, 
3562927, 3563029, 3563346; PO-ŽK-03/12: 2206313, 
2207445, 2209583, 2210261, 2210490, 2210719, 
2210948, 2211177, 2211406, 2213935, 2206316, 
2207446, 2209584, 2210262, 2210491, 2210720, 
2210949, 2211178, 2211407, 2213936, 2206317, 
2207447, 2209585, 2210263, 2210492, 2210721, 
2210950, 2211179, 2211408, 2213937, 2206325, 
2207448, 2209586, 2210264, 2210493, 2210722, 
2210951, 2211180, 2211409, 2213938, 2206372, 
2207449, 2209587, 2210265, 2210494, 2210723, 
2210952, 2211181, 2211410, 2213939, 2206374, 
2207450, 2209588, 2210266, 2210495, 2210724, 
2210953, 2211182, 2211411, 2213940, 2206378, 
2207477, 2209589, 2210267, 2210496, 2210725, 
2210954, 2211183, 2211412, 2213941, 2206386, 
2207624, 2209590, 2210268, 2210497, 2210726, 
2210955, 2211184, 2211413, 2213942, 2206396, 
2207625, 2209591, 2210269, 2210498, 2210727, 
2210956, 2211185, 2211414, 2213943, 2206409, 
2207626, 2209592, 2210270, 2210499, 2210728, 
2210957, 2211186, 2211415, 2213944, 2206412, 
2207755, 2209593, 2210271, 2210500, 2210729, 
2210958, 2211187, 2211416, 2213945, 2206416, 
2207756, 2209594, 2210272, 2210501, 2210730, 
2210959, 2211188, 2211417, 2213946, 2206419, 
2207757, 2209595, 2210273, 2210502, 2210731, 
2210960, 2211189, 2211418, 2213947, 2206425, 
2207758, 2209596, 2210274, 2210503, 2210732, 
2210961, 2211190, 2211419, 2213948, 2206426, 
2207765, 2209597, 2210275, 2210504, 2210733, 
2210962, 2211191, 2211420, 2213949, 2206495, 
2207769, 2209598, 2210276, 2210505, 2210734, 
2210963, 2211192, 2211421, 2213950, 2206501, 
2207824, 2209599, 2210277, 2210506, 2210735, 
2210964, 2211193, 2211422, 2213951, 2206502, 
2207825, 2209600, 2210278, 2210507, 2210736, 
2210965, 2211194, 2211423, 2213952, 2206503, 
2207826, 2209657, 2210279, 2210508, 2210737, 
2210966, 2211195, 2211424, 2213953, 2206504, 
2207843, 2209664, 2210280, 2210509, 2210738, 
2210967, 2211196, 2211425, 2213954, 2206505, 
2207852, 2209665, 2210281, 2210510, 2210739, 
2210968, 2211197, 2211426, 2213955, 2206506, 
2207854, 2209666, 2210282, 2210511, 2210740, 
2210969, 2211198, 2211427, 2213956, 2206507, 
2207855, 2209668, 2210283, 2210512, 2210741, 
2210970, 2211199, 2211428, 2213957, 2206508, 
2207867, 2209669, 2210284, 2210513, 2210742, 
2210971, 2211200, 2211429, 2213958, 2206509, 

2207868, 2209670, 2210285, 2210514, 2210743, 
2210972, 2211201, 2211430, 2213959, 2206510, 
2207869, 2209684, 2210286, 2210515, 2210744, 
2210973, 2211202, 2211431, 2213960, 2206511, 
2207870, 2209687, 2210287, 2210516, 2210745, 
2210974, 2211203, 2211432, 2213961, 2206512, 
2207890, 2210004, 2210288, 2210517, 2210746, 
2210975, 2211204, 2211433, 2213962, 2206513, 
2207981, 2210005, 2210289, 2210518, 2210747, 
2210976, 2211205, 2211434, 2213963, 2206514, 
2207983, 2210006, 2210290, 2210519, 2210748, 
2210977, 2211206, 2211435, 2213964, 2206515, 
2207994, 2210008, 2210291, 2210520, 2210749, 
2210978, 2211207, 2211436, 2213966, 2206516, 
2207998, 2210009, 2210292, 2210521, 2210750, 
2210979, 2211208, 2211437, 2213967, 2206517, 
2207999, 2210014, 2210293, 2210522, 2210751, 
2210980, 2211209, 2211438, 2213968, 2206518, 
2208004, 2210017, 2210294, 2210523, 2210752, 
2210981, 2211210, 2211439, 2213969, 2206519, 
2208010, 2210018, 2210295, 2210524, 2210753, 
2210982, 2211211, 2211440, 2213970, 2206520, 
2208011, 2210019, 2210296, 2210525, 2210754, 
2210983, 2211212, 2211441, 2213974, 2206523, 
2208012, 2210021, 2210297, 2210526, 2210755, 
2210984, 2211213, 2211442, 2213975, 2206524, 
2208015, 2210022, 2210298, 2210527, 2210756, 
2210985, 2211214, 2211443, 2213976, 2206526, 
2208016, 2210023, 2210299, 2210528, 2210757, 
2210986, 2211215, 2211444, 2213977, 2206528, 
2208017, 2210024, 2210300, 2210529, 2210758, 
2210987, 2211216, 2211445, 2213978, 2206529, 
2208018, 2210032, 2210301, 2210530, 2210759, 
2210988, 2211217, 2211446, 2213981, 2206530, 
2208019, 2210033, 2210302, 2210531, 2210760, 
2210989, 2211218, 2211447, 2213982, 2206536, 
2208022, 2210034, 2210303, 2210532, 2210761, 
2210990, 2211219, 2211448, 2213983, 2206538, 
2208026, 2210037, 2210304, 2210533, 2210762, 
2210991, 2211220, 2211449, 2213984, 2206539, 
2208033, 2210038, 2210305, 2210534, 2210763, 
2210992, 2211221, 2211450, 2213985, 2206541, 
2208034, 2210042, 2210306, 2210535, 2210764, 
2210993, 2211222, 2211451, 2213988, 2206542, 
2208039, 2210044, 2210307, 2210536, 2210765, 
2210994, 2211223, 2211452, 2213989, 2206543, 
2208040, 2210045, 2210308, 2210537, 2210766, 
2210995, 2211224, 2211453, 2213994, 2206544, 
2208044, 2210048, 2210309, 2210538, 2210767, 
2210996, 2211225, 2211454, 2213995, 2206545, 
2208051, 2210050, 2210310, 2210539, 2210768, 
2210997, 2211226, 2211455, 2213996, 2206546, 
2208052, 2210053, 2210311, 2210540, 2210769, 
2210998, 2211227, 2211456, 2213997, 2206547, 
2208053, 2210057, 2210312, 2210541, 2210770, 
2210999, 2211228, 2211457, 2213998, 2206548, 
2208054, 2210060, 2210313, 2210542, 2210771, 
2211000, 2211229, 2211458, 2213999, 2206549, 
2208055, 2210061, 2210314, 2210543, 2210772, 
2211001, 2211230, 2211459, 2214000, 2206550, 
2208058, 2210063, 2210315, 2210544, 2210773, 
2211002, 2211231, 2211460, 2214001, 2206556, 
2208059, 2210064, 2210316, 2210545, 2210774, 
2211003, 2211232, 2211461, 2214002, 2206560, 
2208074, 2210065, 2210317, 2210546, 2210775, 
2211004, 2211233, 2211462, 2214003, 2206569, 
2208075, 2210066, 2210318, 2210547, 2210776, 
2211005, 2211234, 2211463, 2214005, 2206572, 
2208076, 2210067, 2210319, 2210548, 2210777, 
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2211006, 2211235, 2211464, 2214007, 2206580, 
2208077, 2210068, 2210320, 2210549, 2210778, 
2211007, 2211236, 2211465, 2214008, 2206592, 
2208078, 2210069, 2210321, 2210550, 2210779, 
2211008, 2211237, 2211466, 2214009, 2206593, 
2208079, 2210070, 2210322, 2210551, 2210780, 
2211009, 2211238, 2211467, 2214010, 2206594, 
2208084, 2210071, 2210323, 2210552, 2210781, 
2211010, 2211239, 2211468, 2214018, 2206595, 
2208091, 2210073, 2210324, 2210553, 2210782, 
2211011, 2211240, 2211469, 2214019, 2206598, 
2208092, 2210079, 2210325, 2210554, 2210783, 
2211012, 2211241, 2211470, 2214272, 2206647, 
2208093, 2210080, 2210326, 2210555, 2210784, 
2211013, 2211242, 2211471, 2214302, 2206649, 
2208095, 2210082, 2210327, 2210556, 2210785, 
2211014, 2211243, 2211472, 2214303, 2206650, 
2208096, 2210086, 2210328, 2210557, 2210786, 
2211015, 2211244, 2211473, 2214304, 2206651, 
2208097, 2210090, 2210329, 2210558, 2210787, 
2211016, 2211245, 2211474, 2214305, 2206652, 
2208098, 2210092, 2210330, 2210559, 2210788, 
2211017, 2211246, 2211475, 2214306, 2206653, 
2208099, 2210094, 2210331, 2210560, 2210789, 
2211018, 2211247, 2211476, 2214307, 2206654, 
2208100, 2210095, 2210332, 2210561, 2210790, 
2211019, 2211248, 2211477, 2214308, 2206655, 
2208161, 2210097, 2210333, 2210562, 2210791, 
2211020, 2211249, 2211478, 2214309, 2206656, 
2208162, 2210098, 2210334, 2210563, 2210792, 
2211021, 2211250, 2211479, 2214310, 2206657, 
2208165, 2210100, 2210335, 2210564, 2210793, 
2211022, 2211251, 2211480, 2214311, 2206658, 
2208166, 2210101, 2210336, 2210565, 2210794, 
2211023, 2211252, 2211481, 2214312, 2206659, 
2208167, 2210104, 2210337, 2210566, 2210795, 
2211024, 2211253, 2211482, 2214313, 2206660, 
2208301, 2210107, 2210338, 2210567, 2210796, 
2211025, 2211254, 2211483, 2214314, 2206672, 
2208302, 2210108, 2210339, 2210568, 2210797, 
2211026, 2211255, 2211484, 2214315, 2206682, 
2208303, 2210109, 2210340, 2210569, 2210798, 
2211027, 2211256, 2211485, 2214316, 2206683, 
2208304, 2210111, 2210341, 2210570, 2210799, 
2211028, 2211257, 2211486, 2214317, 2206684, 
2208305, 2210112, 2210342, 2210571, 2210800, 
2211029, 2211258, 2211487, 2214318, 2206685, 
2208307, 2210113, 2210343, 2210572, 2210801, 
2211030, 2211259, 2211488, 2214319, 2206686, 
2208308, 2210114, 2210344, 2210573, 2210802, 
2211031, 2211260, 2211489, 2214320, 2206687, 
2208311, 2210115, 2210345, 2210574, 2210803, 
2211032, 2211261, 2211490, 2214321, 2206697, 
2208312, 2210116, 2210346, 2210575, 2210804, 
2211033, 2211262, 2211491, 2214322, 2206700, 
2208313, 2210117, 2210347, 2210576, 2210805, 
2211034, 2211263, 2211492, 2214323, 2206701, 
2208318, 2210118, 2210348, 2210577, 2210806, 
2211035, 2211264, 2211493, 2214324, 2206706, 
2208321, 2210120, 2210349, 2210578, 2210807, 
2211036, 2211265, 2211494, 2214325, 2206707, 
2208322, 2210121, 2210350, 2210579, 2210808, 
2211037, 2211266, 2211495, 2214326, 2206719, 
2208343, 2210122, 2210351, 2210580, 2210809, 
2211038, 2211267, 2211496, 2214327, 2206720, 
2208344, 2210123, 2210352, 2210581, 2210810, 
2211039, 2211268, 2211497, 2214328, 2206721, 
2208345, 2210124, 2210353, 2210582, 2210811, 
2211040, 2211269, 2211498, 2214329, 2206722, 

2208346, 2210125, 2210354, 2210583, 2210812, 
2211041, 2211270, 2211499, 2214330, 2206723, 
2208347, 2210126, 2210355, 2210584, 2210813, 
2211042, 2211271, 2211500, 2214331, 2206724, 
2208348, 2210127, 2210356, 2210585, 2210814, 
2211043, 2211272, 2212011, 2214332, 2206725, 
2208349, 2210128, 2210357, 2210586, 2210815, 
2211044, 2211273, 2212036, 2214333, 2206730, 
2208350, 2210129, 2210358, 2210587, 2210816, 
2211045, 2211274, 2212037, 2214334, 2206741, 
2208528, 2210130, 2210359, 2210588, 2210817, 
2211046, 2211275, 2212038, 2214335, 2206744, 
2208529, 2210131, 2210360, 2210589, 2210818, 
2211047, 2211276, 2212039, 2214336, 2206745, 
2208530, 2210132, 2210361, 2210590, 2210819, 
2211048, 2211277, 2212040, 2214337, 2206747, 
2208629, 2210133, 2210362, 2210591, 2210820, 
2211049, 2211278, 2212041, 2214338, 2206748, 
2208635, 2210134, 2210363, 2210592, 2210821, 
2211050, 2211279, 2212042, 2214339, 2206749, 
2208643, 2210135, 2210364, 2210593, 2210822, 
2211051, 2211280, 2212043, 2214340, 2206781, 
2208650, 2210136, 2210365, 2210594, 2210823, 
2211052, 2211281, 2212044, 2214401, 2206782, 
2208754, 2210137, 2210366, 2210595, 2210824, 
2211053, 2211282, 2212045, 2214402, 2206901, 
2208755, 2210138, 2210367, 2210596, 2210825, 
2211054, 2211283, 2212046, 2214403, 2206912, 
2208757, 2210139, 2210368, 2210597, 2210826, 
2211055, 2211284, 2212047, 2214404, 2206931, 
2208768, 2210140, 2210369, 2210598, 2210827, 
2211056, 2211285, 2212048, 2214405, 2206952, 
2208771, 2210141, 2210370, 2210599, 2210828, 
2211057, 2211286, 2212049, 2214406, 2206953, 
2208772, 2210142, 2210371, 2210600, 2210829, 
2211058, 2211287, 2212050, 2214413, 2206954, 
2208783, 2210143, 2210372, 2210601, 2210830, 
2211059, 2211288, 2212063, 2214418, 2206955, 
2208785, 2210144, 2210373, 2210602, 2210831, 
2211060, 2211289, 2212068, 2214419, 2206970, 
2208791, 2210145, 2210374, 2210603, 2210832, 
2211061, 2211290, 2212079, 2214420, 2206974, 
2208803, 2210146, 2210375, 2210604, 2210833, 
2211062, 2211291, 2212081, 2214451, 2207252, 
2208830, 2210147, 2210376, 2210605, 2210834, 
2211063, 2211292, 2212082, 2214452, 2207253, 
2208842, 2210148, 2210377, 2210606, 2210835, 
2211064, 2211293, 2212083, 2214453, 2207254, 
2208843, 2210149, 2210378, 2210607, 2210836, 
2211065, 2211294, 2212085, 2214454, 2207260, 
2208844, 2210150, 2210379, 2210608, 2210837, 
2211066, 2211295, 2212086, 2214455, 2207261, 
2208845, 2210151, 2210380, 2210609, 2210838, 
2211067, 2211296, 2212087, 2214456, 2207262, 
2208850, 2210152, 2210381, 2210610, 2210839, 
2211068, 2211297, 2212091, 2214457, 2207263, 
2208878, 2210153, 2210382, 2210611, 2210840, 
2211069, 2211298, 2212092, 2214458, 2207264, 
2208889, 2210154, 2210383, 2210612, 2210841, 
2211070, 2211299, 2212093, 2214459, 2207265, 
2208890, 2210155, 2210384, 2210613, 2210842, 
2211071, 2211300, 2212094, 2214460, 2207267, 
2208893, 2210156, 2210385, 2210614, 2210843, 
2211072, 2211301, 2212095, 2214464, 2207268, 
2208894, 2210157, 2210386, 2210615, 2210844, 
2211073, 2211302, 2212096, 2214465, 2207269, 
2208895, 2210158, 2210387, 2210616, 2210845, 
2211074, 2211303, 2212097, 2214466, 2207271, 
2208896, 2210159, 2210388, 2210617, 2210846, 
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2211075, 2211304, 2212098, 2214467, 2207272, 
2208897, 2210160, 2210389, 2210618, 2210847, 
2211076, 2211305, 2212099, 2214468, 2207273, 
2208898, 2210161, 2210390, 2210619, 2210848, 
2211077, 2211306, 2212100, 2214470, 2207274, 
2208899, 2210162, 2210391, 2210620, 2210849, 
2211078, 2211307, 2212111, 2214471, 2207278, 
2208900, 2210163, 2210392, 2210621, 2210850, 
2211079, 2211308, 2212112, 2214472, 2207281, 
2208905, 2210164, 2210393, 2210622, 2210851, 
2211080, 2211309, 2212113, 2214473, 2207282, 
2208918, 2210165, 2210394, 2210623, 2210852, 
2211081, 2211310, 2212114, 2214474, 2207286, 
2208919, 2210166, 2210395, 2210624, 2210853, 
2211082, 2211311, 2212115, 2214475, 2207288, 
2208928, 2210167, 2210396, 2210625, 2210854, 
2211083, 2211312, 2212116, 2214476, 2207289, 
2208939, 2210168, 2210397, 2210626, 2210855, 
2211084, 2211313, 2212117, 2214477, 2207290, 
2208940, 2210169, 2210398, 2210627, 2210856, 
2211085, 2211314, 2212128, 2214479, 2207291, 
2208950, 2210170, 2210399, 2210628, 2210857, 
2211086, 2211315, 2212129, 2214480, 2207292, 
2209203, 2210171, 2210400, 2210629, 2210858, 
2211087, 2211316, 2212130, 2214483, 2207293, 
2209204, 2210172, 2210401, 2210630, 2210859, 
2211088, 2211317, 2212131, 2214484, 2207294, 
2209205, 2210173, 2210402, 2210631, 2210860, 
2211089, 2211318, 2212136, 2214485, 2207295, 
2209206, 2210174, 2210403, 2210632, 2210861, 
2211090, 2211319, 2212137, 2214488, 2207296, 
2209239, 2210175, 2210404, 2210633, 2210862, 
2211091, 2211320, 2212143, 2214491, 2207297, 
2209241, 2210176, 2210405, 2210634, 2210863, 
2211092, 2211321, 2212146, 2214492, 2207298, 
2209245, 2210177, 2210406, 2210635, 2210864, 
2211093, 2211322, 2212151, 2214493, 2207299, 
2209246, 2210178, 2210407, 2210636, 2210865, 
2211094, 2211323, 2212152, 2214495, 2207300, 
2209501, 2210179, 2210408, 2210637, 2210866, 
2211095, 2211324, 2212153, 2214496, 2207304, 
2209502, 2210180, 2210409, 2210638, 2210867, 
2211096, 2211325, 2212154, 2214497, 2207305, 
2209503, 2210181, 2210410, 2210639, 2210868, 
2211097, 2211326, 2212155, 2214502, 2207306, 
2209504, 2210182, 2210411, 2210640, 2210869, 
2211098, 2211327, 2212156, 2214504, 2207307, 
2209505, 2210183, 2210412, 2210641, 2210870, 
2211099, 2211328, 2212157, 2214518, 2207308, 
2209506, 2210184, 2210413, 2210642, 2210871, 
2211100, 2211329, 2212158, 2214519, 2207309, 
2209507, 2210185, 2210414, 2210643, 2210872, 
2211101, 2211330, 2212159, 2214520, 2207310, 
2209508, 2210186, 2210415, 2210644, 2210873, 
2211102, 2211331, 2212160, 2214525, 2207311, 
2209509, 2210187, 2210416, 2210645, 2210874, 
2211103, 2211332, 2212166, 2214530, 2207316, 
2209510, 2210188, 2210417, 2210646, 2210875, 
2211104, 2211333, 2212167, 2214531, 2207317, 
2209511, 2210189, 2210418, 2210647, 2210876, 
2211105, 2211334, 2212168, 2214532, 2207319, 
2209512, 2210190, 2210419, 2210648, 2210877, 
2211106, 2211335, 2212169, 2214534, 2207321, 
2209513, 2210191, 2210420, 2210649, 2210878, 
2211107, 2211336, 2212170, 2214535, 2207323, 
2209514, 2210192, 2210421, 2210650, 2210879, 
2211108, 2211337, 2212171, 2214536, 2207324, 
2209515, 2210193, 2210422, 2210651, 2210880, 
2211109, 2211338, 2212177, 2214537, 2207331, 

2209516, 2210194, 2210423, 2210652, 2210881, 
2211110, 2211339, 2212179, 2214538, 2207332, 
2209517, 2210195, 2210424, 2210653, 2210882, 
2211111, 2211340, 2212180, 2214539, 2207333, 
2209518, 2210196, 2210425, 2210654, 2210883, 
2211112, 2211341, 2212181, 2214540, 2207334, 
2209519, 2210197, 2210426, 2210655, 2210884, 
2211113, 2211342, 2212182, 2214751, 2207339, 
2209520, 2210198, 2210427, 2210656, 2210885, 
2211114, 2211343, 2212183, 2214752, 2207351, 
2209521, 2210199, 2210428, 2210657, 2210886, 
2211115, 2211344, 2212185, 2214753, 2207352, 
2209522, 2210200, 2210429, 2210658, 2210887, 
2211116, 2211345, 2212186, 2214754, 2207353, 
2209523, 2210201, 2210430, 2210659, 2210888, 
2211117, 2211346, 2212191, 2214755, 2207354, 
2209524, 2210202, 2210431, 2210660, 2210889, 
2211118, 2211347, 2212192, 2214756, 2207355, 
2209525, 2210203, 2210432, 2210661, 2210890, 
2211119, 2211348, 2212193, 2214757, 2207356, 
2209526, 2210204, 2210433, 2210662, 2210891, 
2211120, 2211349, 2212194, 2214758, 2207357, 
2209527, 2210205, 2210434, 2210663, 2210892, 
2211121, 2211350, 2212195, 2214759, 2207358, 
2209528, 2210206, 2210435, 2210664, 2210893, 
2211122, 2211351, 2212199, 2214760, 2207359, 
2209529, 2210207, 2210436, 2210665, 2210894, 
2211123, 2211352, 2212200, 2214761, 2207360, 
2209530, 2210208, 2210437, 2210666, 2210895, 
2211124, 2211353, 2212202, 2214762, 2207361, 
2209531, 2210209, 2210438, 2210667, 2210896, 
2211125, 2211354, 2212203, 2214763, 2207362, 
2209532, 2210210, 2210439, 2210668, 2210897, 
2211126, 2211355, 2212209, 2214768, 2207363, 
2209533, 2210211, 2210440, 2210669, 2210898, 
2211127, 2211356, 2212210, 2214769, 2207364, 
2209534, 2210212, 2210441, 2210670, 2210899, 
2211128, 2211357, 2212219, 2214789, 2207365, 
2209535, 2210213, 2210442, 2210671, 2210900, 
2211129, 2211358, 2212220, 2214792, 2207370, 
2209536, 2210214, 2210443, 2210672, 2210901, 
2211130, 2211359, 2212230, 2214794, 2207381, 
2209537, 2210215, 2210444, 2210673, 2210902, 
2211131, 2211360, 2212243, 2214799, 2207383, 
2209538, 2210216, 2210445, 2210674, 2210903, 
2211132, 2211361, 2212244, 2214831, 2207384, 
2209539, 2210217, 2210446, 2210675, 2210904, 
2211133, 2211362, 2212245, 2214834, 2207385, 
2209540, 2210218, 2210447, 2210676, 2210905, 
2211134, 2211363, 2212246, 2214837, 2207386, 
2209541, 2210219, 2210448, 2210677, 2210906, 
2211135, 2211364, 2212247, 2214839, 2207387, 
2209542, 2210220, 2210449, 2210678, 2210907, 
2211136, 2211365, 2212261, 2214840, 2207388, 
2209543, 2210221, 2210450, 2210679, 2210908, 
2211137, 2211366, 2212262, 2214841, 2207389, 
2209544, 2210222, 2210451, 2210680, 2210909, 
2211138, 2211367, 2212263, 2214842, 2207390, 
2209545, 2210223, 2210452, 2210681, 2210910, 
2211139, 2211368, 2212264, 2214843, 2207392, 
2209546, 2210224, 2210453, 2210682, 2210911, 
2211140, 2211369, 2212265, 2214844, 2207393, 
2209547, 2210225, 2210454, 2210683, 2210912, 
2211141, 2211370, 2212287, 2214845, 2207394, 
2209548, 2210226, 2210455, 2210684, 2210913, 
2211142, 2211371, 2212343, 2214846, 2207395, 
2209549, 2210227, 2210456, 2210685, 2210914, 
2211143, 2211372, 2212381, 2214847, 2207396, 
2209550, 2210228, 2210457, 2210686, 2210915, 
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2211144, 2211373, 2212387, 2214848, 2207397, 
2209551, 2210229, 2210458, 2210687, 2210916, 
2211145, 2211374, 2212396, 2214849, 2207398, 
2209552, 2210230, 2210459, 2210688, 2210917, 
2211146, 2211375, 2212401, 2214850, 2207399, 
2209553, 2210231, 2210460, 2210689, 2210918, 
2211147, 2211376, 2212406, 2214861, 2207400, 
2209554, 2210232, 2210461, 2210690, 2210919, 
2211148, 2211377, 2212410, 2214862, 2207402, 
2209555, 2210233, 2210462, 2210691, 2210920, 
2211149, 2211378, 2213013, 2214871, 2207403, 
2209556, 2210234, 2210463, 2210692, 2210921, 
2211150, 2211379, 2213014, 2214872, 2207404, 
2209557, 2210235, 2210464, 2210693, 2210922, 
2211151, 2211380, 2213015, 2214873, 2207405, 
2209558, 2210236, 2210465, 2210694, 2210923, 
2211152, 2211381, 2213080, 2214874, 2207406, 
2209559, 2210237, 2210466, 2210695, 2210924, 
2211153, 2211382, 2213084, 2214875, 2207407, 
2209560, 2210238, 2210467, 2210696, 2210925, 
2211154, 2211383, 2213090, 2214876, 2207408, 
2209561, 2210239, 2210468, 2210697, 2210926, 
2211155, 2211384, 2213897, 2214877, 2207409, 
2209562, 2210240, 2210469, 2210698, 2210927, 
2211156, 2211385, 2213898, 2214878, 2207410, 
2209563, 2210241, 2210470, 2210699, 2210928, 
2211157, 2211386, 2213900, 2214879, 2207411, 
2209564, 2210242, 2210471, 2210700, 2210929, 
2211158, 2211387, 2213905, 2214880, 2207414, 
2209565, 2210243, 2210472, 2210701, 2210930, 
2211159, 2211388, 2213906, 2214881, 2207415, 
2209566, 2210244, 2210473, 2210702, 2210931, 
2211160, 2211389, 2213913, 2214882, 2207427, 
2209567, 2210245, 2210474, 2210703, 2210932, 
2211161, 2211390, 2213914, 2214883, 2207428, 
2209568, 2210246, 2210475, 2210704, 2210933, 
2211162, 2211391, 2213915, 2214884, 2207429, 
2209569, 2210247, 2210476, 2210705, 2210934, 
2211163, 2211392, 2213921, 2214885, 2207430, 
2209570, 2210248, 2210477, 2210706, 2210935, 
2211164, 2211393, 2213922, 2214886, 2207432, 
2209571, 2210249, 2210478, 2210707, 2210936, 
2211165, 2211394, 2213923, 2214887, 2207434, 
2209572, 2210250, 2210479, 2210708, 2210937, 
2211166, 2211395, 2213924, 2214888, 2207435, 
2209573, 2210251, 2210480, 2210709, 2210938, 
2211167, 2211396, 2213925, 2214889, 2207436, 
2209574, 2210252, 2210481, 2210710, 2210939, 
2211168, 2211397, 2213926, 2214890, 2207437, 
2209575, 2210253, 2210482, 2210711, 2210940, 
2211169, 2211398, 2213927, 2214893, 2207438, 
2209576, 2210254, 2210483, 2210712, 2210941, 
2211170, 2211399, 2213928, 2214894, 2207439, 
2209577, 2210255, 2210484, 2210713, 2210942, 
2211171, 2211400, 2213929, 2214895, 2207440, 
2209578, 2210256, 2210485, 2210714, 2210943, 
2211172, 2211401, 2213930, 2214897, 2207441, 
2209579, 2210257, 2210486, 2210715, 2210944, 
2211173, 2211402, 2213931, 2214898, 2207442, 
2209580, 2210258, 2210487, 2210716, 2210945, 
2211174, 2211403, 2213932, 2214899, 2207443, 
2209581, 2210259, 2210488, 2210717, 2210946, 
2211175, 2211404, 2213933, 2214900, 2207444, 
2209582, 2210260, 2210489, 2210718, 2210947, 
2211176, 2211405, 2213934, 2214952, 2214953, 
2214954, 2214955, 2214956, 2214957, 2214958, 
2214959, 2214960; PO-FPP-06/13: 8060007, 
8060196, 8060338, 8060480, 8060916, 8061020, 
8061105, 8061252, 8061353, 8061442, 8060018, 

8060197, 8060339, 8060490, 8060917, 8061033, 
8061106, 8061256, 8061354, 8061446, 8060019, 
8060198, 8060340, 8060491, 8060918, 8061035, 
8061107, 8061257, 8061355, 8061447, 8060021, 
8060199, 8060341, 8060494, 8060919, 8061036, 
8061108, 8061264, 8061356, 8061448, 8060029, 
8060200, 8060342, 8060495, 8060920, 8061037, 
8061109, 8061267, 8061357, 8061449, 8060031, 
8060201, 8060344, 8060496, 8060922, 8061038, 
8061110, 8061270, 8061358, 8061450, 8060032, 
8060207, 8060345, 8060499, 8060923, 8061039, 
8061121, 8061271, 8061359, 8061451, 8060033, 
8060235, 8060346, 8060501, 8060924, 8061040, 
8061124, 8061275, 8061360, 8061452, 8060045, 
8060236, 8060347, 8060503, 8060925, 8061051, 
8061125, 8061276, 8061371, 8061453, 8060046, 
8060237, 8060348, 8060504, 8060926, 8061052, 
8061126, 8061277, 8061372, 8061454, 8060047, 
8060238, 8060349, 8060505, 8060927, 8061053, 
8061127, 8061278, 8061373, 8061455, 8060054, 
8060239, 8060350, 8060517, 8060928, 8061054, 
8061128, 8061279, 8061374, 8061456, 8060055, 
8060248, 8060351, 8060549, 8060929, 8061055, 
8061129, 8061280, 8061375, 8061457, 8060057, 
8060251, 8060352, 8060581, 8060930, 8061056, 
8061130, 8061283, 8061376, 8061458, 8060073, 
8060252, 8060353, 8060584, 8060934, 8061057, 
8061138, 8061285, 8061377, 8061459, 8060096, 
8060260, 8060354, 8060587, 8060938, 8061058, 
8061141, 8061286, 8061378, 8061460, 8060104, 
8060263, 8060355, 8060588, 8060948, 8061059, 
8061142, 8061287, 8061379, 8061463, 8060106, 
8060266, 8060357, 8060589, 8060955, 8061060, 
8061143, 8061288, 8061380, 8061471, 8060107, 
8060267, 8060358, 8060590, 8060961, 8061061, 
8061144, 8061289, 8061391, 8061472, 8060108, 
8060268, 8060359, 8060594, 8060962, 8061062, 
8061145, 8061290, 8061392, 8061473, 8060110, 
8060275, 8060360, 8060598, 8060968, 8061065, 
8061146, 8061296, 8061393, 8061474, 8060112, 
8060282, 8060378, 8060606, 8060969, 8061069, 
8061147, 8061302, 8061394, 8061481, 8060117, 
8060283, 8060383, 8060607, 8060970, 8061071, 
8061148, 8061303, 8061395, 8061482, 8060118, 
8060284, 8060394, 8060608, 8060975, 8061072, 
8061149, 8061305, 8061396, 8061483, 8060119, 
8060288, 8060398, 8060609, 8060976, 8061073, 
8061150, 8061306, 8061397, 8061484, 8060138, 
8060289, 8060401, 8060610, 8060977, 8061074, 
8061151, 8061307, 8061398, 8061485, 8060139, 
8060291, 8060403, 8060611, 8060978, 8061075, 
8061152, 8061308, 8061399, 8061486, 8060140, 
8060295, 8060405, 8060612, 8060979, 8061076, 
8061161, 8061309, 8061400, 8061487, 8060141, 
8060296, 8060422, 8060613, 8060980, 8061077, 
8061171, 8061310, 8061401, 8061488, 8060142, 
8060298, 8060437, 8060615, 8060981, 8061078, 
8061178, 8061311, 8061402, 8061489, 8060143, 
8060299, 8060438, 8060616, 8060982, 8061079, 
8061179, 8061312, 8061406, 8061490, 8060144, 
8060301, 8060440, 8060617, 8060983, 8061080, 
8061193, 8061316, 8061407, 8061499, 8060145, 
8060303, 8060441, 8060618, 8060984, 8061081, 
8061194, 8061317, 8061408, 8061508, 8060146, 
8060304, 8060442, 8060619, 8060985, 8061082, 
8061195, 8061318, 8061409, 8061509, 8060147, 
8060305, 8060443, 8060620, 8060986, 8061083, 
8061199, 8061319, 8061410, 8061510, 8060148, 
8060306, 8060444, 8060632, 8060987, 8061084, 
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8061207, 8061320, 8061411, 8061511, 8060149, 
8060307, 8060445, 8060637, 8060988, 8061085, 
8061218, 8061322, 8061413, 8061512, 8060150, 
8060308, 8060446, 8060638, 8060989, 8061086, 
8061231, 8061326, 8061414, 8061513, 8060151, 
8060309, 8060447, 8060639, 8060990, 8061087, 
8061232, 8061327, 8061416, 8061514, 8060152, 
8060310, 8060448, 8060640, 8060991, 8061088, 
8061233, 8061328, 8061417, 8061515, 8060153, 
8060316, 8060449, 8060641, 8060992, 8061089, 
8061234, 8061329, 8061418, 8061516, 8060154, 
8060317, 8060450, 8060643, 8060993, 8061090, 
8061235, 8061330, 8061420, 8061517, 8060155, 
8060318, 8060461, 8060644, 8060994, 8061091, 
8061236, 8061331, 8061421, 8061518, 8060156, 
8060319, 8060462, 8060646, 8060995, 8061092, 
8061237, 8061332, 8061422, 8061519, 8060158, 
8060321, 8060463, 8060647, 8060996, 8061093, 
8061238, 8061333, 8061423, 8061520, 8060159, 
8060322, 8060464, 8060648, 8060997, 8061094, 
8061239, 8061334, 8061424, 8060171, 8060323, 
8060465, 8060650, 8060998, 8061095, 8061240, 
8061336, 8061425, 8060173, 8060324, 8060471, 
8060701, 8060999, 8061096, 8061241, 8061341, 
8061426, 8060174, 8060325, 8060472, 8060905, 
8061000, 8061097, 8061242, 8061344, 8061427, 
8060177, 8060326, 8060473, 8060909, 8061007, 
8061098, 8061244, 8061345, 8061428, 8060178, 
8060327, 8060474, 8060910, 8061008, 8061099, 
8061245, 8061346, 8061429, 8060179, 8060329, 
8060475, 8060911, 8061009, 8061100, 8061246, 
8061347, 8061430, 8060180, 8060334, 8060476, 
8060912, 8061013, 8061101, 8061247, 8061348, 
8061431, 8060188, 8060335, 8060477, 8060913, 
8061016, 8061102, 8061248, 8061349, 8061432, 
8060193, 8060336, 8060478, 8060914, 8061017, 
8061103, 8061249, 8061350, 8061439, 8060195, 
8060337, 8060479, 8060915, 8061019, 8061104, 
8061250, 8061352, 8061440; PO-ŽKA_03/13: 
8050704, 8051411, 8051493, 8052110, 8052357, 
8053273, 8054206, 8054547, 8054983, 8071214, 
8050707, 8051412, 8051494, 8052111, 8052361, 
8053274, 8054207, 8054548, 8054985, 8071242, 
8050710, 8051413, 8051495, 8052112, 8052362, 
8053276, 8054217, 8054549, 8054986, 8071302, 
8050711, 8051415, 8051496, 8052116, 8052365, 
8053279, 8054218, 8054550, 8054989, 8071303, 
8050712, 8051417, 8051497, 8052119, 8052366, 
8053289, 8054221, 8054552, 8054993, 8071304, 
8050713, 8051420, 8051498, 8052125, 8052367, 
8053292, 8054222, 8054555, 8054996, 8071305, 
8050714, 8051425, 8051499, 8052126, 8052369, 
8053293, 8054223, 8054556, 8070504, 8071306, 
8050717, 8051431, 8051500, 8052129, 8052370, 
8053298, 8054224, 8054557, 8070505, 8071307, 
8050718, 8051432, 8051902, 8052130, 8052371, 
8053300, 8054225, 8054558, 8070506, 8071312, 
8050720, 8051433, 8051903, 8052131, 8052372, 
8053301, 8054226, 8054559, 8070507, 8071313, 
8050727, 8051434, 8051904, 8052132, 8052373, 
8053302, 8054227, 8054560, 8070508, 8071314, 
8050752, 8051439, 8051906, 8052145, 8052374, 
8053303, 8054228, 8054561, 8070509, 8071315, 
8050757, 8051440, 8051907, 8052146, 8052375, 
8053304, 8054229, 8054571, 8070510, 8071321, 
8050762, 8051443, 8051908, 8052165, 8052376, 
8053305, 8054230, 8054572, 8070516, 8071514, 
8050772, 8051445, 8051910, 8052170, 8052377, 
8053306, 8054234, 8054573, 8070522, 8071523, 

8050777, 8051446, 8051911, 8052176, 8052378, 
8053307, 8054242, 8054577, 8070523, 8071524, 
8050791, 8051447, 8051913, 8052177, 8052379, 
8053308, 8054243, 8054578, 8070551, 8071525, 
8050796, 8051448, 8051914, 8052188, 8052380, 
8053309, 8054244, 8054579, 8070552, 8071526, 
8050797, 8051449, 8051917, 8052212, 8052396, 
8053312, 8054245, 8054580, 8070553, 8071528, 
8050811, 8051450, 8051922, 8052213, 8052397, 
8053316, 8054252, 8054584, 8070554, 8071529, 
8050812, 8051451, 8051923, 8052214, 8052398, 
8053317, 8054256, 8054585, 8070555, 8071530, 
8050813, 8051452, 8051924, 8052215, 8052399, 
8053319, 8054259, 8054586, 8070556, 8071531, 
8050814, 8051453, 8051925, 8052216, 8052400, 
8053320, 8054260, 8054587, 8070557, 8071532, 
8050815, 8051455, 8051928, 8052218, 8052409, 
8053321, 8054265, 8054588, 8070559, 8071533, 
8050816, 8051456, 8051938, 8052222, 8052420, 
8053322, 8054269, 8054589, 8070561, 8071534, 
8050817, 8051457, 8051939, 8052223, 8052422, 
8053323, 8054278, 8054590, 8070562, 8071535, 
8050818, 8051458, 8051940, 8052224, 8052423, 
8053324, 8054421, 8054751, 8070563, 8071536, 
8050819, 8051459, 8051941, 8052234, 8052424, 
8053325, 8054424, 8054753, 8070720, 8071538, 
8050820, 8051460, 8051942, 8052246, 8052425, 
8053339, 8054425, 8054755, 8070742, 8071539, 
8050822, 8051461, 8051949, 8052247, 8052426, 
8053340, 8054428, 8054756, 8070758, 8071541, 
8050833, 8051462, 8051950, 8052301, 8052427, 
8053341, 8054434, 8054757, 8070759, 8071542, 
8050841, 8051463, 8051970, 8052302, 8052428, 
8053350, 8054435, 8054759, 8070760, 8071543, 
8050844, 8051464, 8051971, 8052303, 8052429, 
8053361, 8054438, 8054760, 8070761, 8071544, 
8050868, 8051465, 8051972, 8052304, 8052430, 
8053362, 8054439, 8054761, 8070764, 8071545, 
8050892, 8051466, 8051973, 8052305, 8052438, 
8053364, 8054440, 8054763, 8070765, 8071546, 
8050894, 8051467, 8052009, 8052322, 8052444, 
8053393, 8054443, 8054764, 8070769, 8071547, 
8050898, 8051468, 8052012, 8052330, 8052445, 
8053394, 8054462, 8054765, 8070770, 8071548, 
8050907, 8051469, 8052013, 8052331, 8052459, 
8053751, 8054475, 8054768, 8070773, 8071549, 
8050912, 8051470, 8052014, 8052332, 8052474, 
8053787, 8054476, 8054772, 8070775, 8071551, 
8050913, 8051471, 8052027, 8052333, 8052475, 
8053797, 8054479, 8054773, 8070776, 8071555, 
8050924, 8051472, 8052028, 8052334, 8052476, 
8053800, 8054501, 8054774, 8070777, 8071556, 
8050927, 8051473, 8052029, 8052335, 8052477, 
8053807, 8054502, 8054776, 8070778, 8071557, 
8050939, 8051474, 8052031, 8052337, 8052482, 
8053818, 8054503, 8054777, 8070779, 8071558, 
8050940, 8051475, 8052032, 8052338, 8052483, 
8053819, 8054504, 8054779, 8070780, 8071559, 
8050944, 8051476, 8052033, 8052339, 8052495, 
8053833, 8054505, 8054793, 8070792, 8071560, 
8050964, 8051477, 8052034, 8052340, 8052496, 
8053835, 8054506, 8054794, 8070794, 8071561, 
8050966, 8051478, 8052035, 8052343, 8052497, 
8053841, 8054507, 8054795, 8070795, 8071562, 
8050968, 8051479, 8052036, 8052345, 8052498, 
8054105, 8054508, 8054796, 8070796, 8071563, 
8050976, 8051480, 8052037, 8052346, 8052499, 
8054119, 8054509, 8054955, 8070797, 8071564, 
8051193, 8051481, 8052038, 8052347, 8052971, 
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8054120, 8054510, 8054957, 8070798, 8071565, 
8051195, 8051482, 8052039, 8052350, 8052977, 
8054133, 8054541, 8054960, 8070799, 8071566, 
8051199, 8051483, 8052042, 8052351, 8052980, 
8054134, 8054542, 8054963, 8070800, 8071567, 
8051403, 8051484, 8052043, 8052352, 8052986, 
8054139, 8054543, 8054965, 8071208, 8071568, 
8051404, 8051485, 8052105, 8052353, 8052996, 
8054154, 8054544, 8054966, 8071209, 8071569, 
8051407, 8051491, 8052108, 8052354, 8052997, 
8054157, 8054545, 8054967, 8071212, 8071570, 
8051410, 8051492, 8052109, 8052355, 8052999, 
8054198, 8054546, 8054968, 8071213, 8071571, 
8071572, 8071577, 8071582, 8071587, 8071592, 
8071597, 8071955, 8071960, 8072107, 8072226, 
8071573, 8071578, 8071583, 8071588, 8071593, 
8071598, 8071956, 8072103, 8072108, 8072227, 
8071574, 8071579, 8071584, 8071589, 8071594, 
8071599, 8071957, 8072104, 8072109, 8072232, 
8071575, 8071580, 8071585, 8071590, 8071595, 
8071600, 8071958, 8072105, 8072110, 8072233, 
8071576, 8071581, 8071586, 8071591, 8071596, 
8071954, 8071959, 8072106, 8072151, 8072242; 
PO-FP-01/11: 1194380, 1194644, 1194718, 1195124, 
1197089, 1197301, 1197366, 1197687, 1199886, 
1201099, 1194442, 1194645, 1194719, 1195125, 
1197093, 1197302, 1197367, 1197688, 1199917, 
1201100, 1194443, 1194646, 1194720, 1195135, 
1197135, 1197303, 1197368, 1197689, 1199931, 
1201166, 1194444, 1194647, 1194721, 1195147, 
1197180, 1197304, 1197369, 1197690, 1199962, 
1201167, 1194526, 1194648, 1194722, 1195154, 
1197182, 1197305, 1197370, 1197691, 1199963, 
1201168, 1194527, 1194649, 1194723, 1195155, 
1197187, 1197306, 1197371, 1197692, 1199966, 
1201169, 1194528, 1194650, 1194724, 1195169, 
1197188, 1197307, 1197372, 1197694, 1199967, 
1201170, 1194531, 1194651, 1194725, 1195189, 
1197197, 1197308, 1197373, 1197698, 1199970, 
1201171, 1194532, 1194652, 1194726, 1195195, 
1197251, 1197310, 1197374, 1197699, 1199971, 
1201172, 1194533, 1194653, 1194727, 1195198, 
1197252, 1197312, 1197375, 1197700, 1199976, 
1201173, 1194534, 1194654, 1194729, 1195227, 
1197253, 1197313, 1197376, 1199002, 1199977, 
1201174, 1194551, 1194655, 1194731, 1195230, 
1197254, 1197314, 1197377, 1199006, 1199999, 
1201175, 1194552, 1194661, 1194732, 1195232, 
1197255, 1197315, 1197378, 1199011, 1201001, 
1201176, 1194553, 1194662, 1194733, 1195236, 
1197256, 1197316, 1197379, 1199161, 1201012, 
1201177, 1194554, 1194663, 1194734, 1195237, 
1197257, 1197317, 1197380, 1199178, 1201015, 
1201178, 1194555, 1194664, 1194735, 1195238, 
1197258, 1197318, 1197381, 1199192, 1201021, 
1201179, 1194556, 1194665, 1194736, 1195239, 
1197259, 1197319, 1197382, 1199193, 1201027, 
1201180, 1194557, 1194666, 1194737, 1195240, 
1197261, 1197320, 1197383, 1199195, 1201028, 
1201227, 1194558, 1194667, 1194738, 1195242, 
1197262, 1197321, 1197384, 1199196, 1201030, 
1201244, 1194559, 1194669, 1194739, 1195243, 
1197263, 1197322, 1197385, 1199204, 1201031, 
1201255, 1194560, 1194673, 1194740, 1195246, 
1197264, 1197323, 1197386, 1199220, 1201032, 
1201263, 1194561, 1194676, 1194741, 1195281, 
1197265, 1197324, 1197387, 1199221, 1201034, 
1201266, 1194562, 1194677, 1194742, 1195282, 
1197266, 1197325, 1197388, 1199222, 1201036, 

1201270, 1194563, 1194678, 1194743, 1195283, 
1197267, 1197326, 1197389, 1199224, 1201039, 
1201272, 1194564, 1194681, 1194744, 1195284, 
1197268, 1197327, 1197390, 1199230, 1201042, 
1201273, 1194565, 1194682, 1194745, 1195285, 
1197269, 1197328, 1197392, 1199232, 1201043, 
1201275, 1194566, 1194685, 1194746, 1195286, 
1197270, 1197329, 1197393, 1199233, 1201045, 
1201276, 1194567, 1194686, 1194748, 1195287, 
1197271, 1197330, 1197394, 1199234, 1201047, 
1201278, 1194568, 1194687, 1194749, 1195288, 
1197272, 1197331, 1197395, 1199235, 1201048, 
1201279, 1194570, 1194688, 1194750, 1195289, 
1197273, 1197332, 1197396, 1199236, 1201049, 
1201285, 1194571, 1194689, 1194751, 1195297, 
1197274, 1197333, 1197397, 1199238, 1201050, 
1201286, 1194572, 1194690, 1194752, 1195299, 
1197275, 1197334, 1197398, 1199239, 1201051, 
1201288, 1194575, 1194691, 1194753, 1195340, 
1197277, 1197335, 1197399, 1199240, 1201055, 
1201292, 1194620, 1194692, 1194754, 1195341, 
1197278, 1197336, 1197400, 1199241, 1201057, 
1201293, 1194621, 1194693, 1194755, 1195342, 
1197279, 1197337, 1197405, 1199242, 1201058, 
1201294, 1194622, 1194695, 1194756, 1195343, 
1197280, 1197338, 1197596, 1199243, 1201061, 
1201295, 1194623, 1194696, 1194791, 1195344, 
1197281, 1197339, 1197597, 1199354, 1201062, 
1201300, 1194624, 1194698, 1194793, 1195345, 
1197282, 1197340, 1197598, 1199357, 1201063, 
1201301, 1194626, 1194699, 1194795, 1195346, 
1197283, 1197341, 1197599, 1199358, 1201065, 
1201302, 1194627, 1194701, 1194796, 1195347, 
1197284, 1197342, 1197600, 1199359, 1201068, 
1201308, 1194628, 1194702, 1194797, 1195348, 
1197285, 1197345, 1197659, 1199360, 1201073, 
1201309, 1194629, 1194703, 1194798, 1195349, 
1197286, 1197346, 1197660, 1199393, 1201075, 
1201310, 1194630, 1194704, 1194799, 1195377, 
1197287, 1197347, 1197671, 1199397, 1201078, 
1201311, 1194631, 1194705, 1194800, 1195379, 
1197288, 1197348, 1197672, 1199398, 1201081, 
1201313, 1194632, 1194706, 1195053, 1195381, 
1197289, 1197349, 1197673, 1199409, 1201082, 
1201314, 1194633, 1194707, 1195066, 1195382, 
1197290, 1197351, 1197674, 1199450, 1201083, 
1201315, 1194634, 1194708, 1195068, 1195383, 
1197291, 1197352, 1197677, 1199476, 1201084, 
1201316, 1194635, 1194709, 1195069, 1195384, 
1197292, 1197353, 1197678, 1199492, 1201085, 
1201317, 1194636, 1194710, 1195070, 1195385, 
1197293, 1197354, 1197679, 1199505, 1201086, 
1201318, 1194637, 1194711, 1195073, 1195400, 
1197294, 1197355, 1197680, 1199521, 1201087, 
1201319, 1194638, 1194712, 1195076, 1195463, 
1197295, 1197356, 1197681, 1199522, 1201088, 
1201320, 1194639, 1194713, 1195079, 1196931, 
1197296, 1197357, 1197682, 1199523, 1201089, 
1201321, 1194640, 1194714, 1195082, 1196944, 
1197297, 1197358, 1197683, 1199549, 1201090, 
1201322, 1194641, 1194715, 1195083, 1196980, 
1197298, 1197359, 1197684, 1199552, 1201096, 
1201323, 1194642, 1194716, 1195085, 1197025, 
1197299, 1197364, 1197685, 1199556, 1201097, 
1201324, 1194643, 1194717, 1195123, 1197079, 
1197300, 1197365, 1197686, 1199882, 1201098, 
1201325, 1201326, 1201344, 1201362, 1201380, 
1203571, 1203724, 1203848, 1203905, 1203957, 
1203985, 1201327, 1201345, 1201363, 1201381, 
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1203582, 1203731, 1203849, 1203907, 1203958, 
1203986, 1201328, 1201346, 1201364, 1201382, 
1203599, 1203732, 1203863, 1203908, 1203959, 
1203987, 1201329, 1201347, 1201365, 1201383, 
1203621, 1203743, 1203867, 1203912, 1203962, 
1203988, 1201330, 1201348, 1201366, 1201384, 
1203623, 1203767, 1203868, 1203913, 1203963, 
1203989, 1201331, 1201349, 1201367, 1201385, 
1203624, 1203794, 1203871, 1203914, 1203964, 
1203990, 1201332, 1201350, 1201368, 1201386, 
1203625, 1203796, 1203872, 1203915, 1203965, 
1203991, 1201333, 1201351, 1201369, 1201387, 
1203631, 1203804, 1203873, 1203916, 1203966, 
1203992, 1201334, 1201352, 1201370, 1201388, 
1203632, 1203807, 1203874, 1203917, 1203974, 
1203993, 1201335, 1201353, 1201371, 1201389, 
1203633, 1203808, 1203875, 1203928, 1203975, 
1203994, 1201336, 1201354, 1201372, 1201390, 
1203634, 1203809, 1203876, 1203936, 1203976, 
1203995, 1201337, 1201355, 1201373, 1201391, 
1203635, 1203810, 1203877, 1203950, 1203977, 
1203996, 1201338, 1201356, 1201374, 1201392, 
1203636, 1203811, 1203878, 1203951, 1203978, 
1203997, 1201339, 1201357, 1201375, 1201393, 
1203646, 1203812, 1203879, 1203952, 1203980, 
1203998, 1201340, 1201358, 1201376, 1201394, 
1203652, 1203813, 1203880, 1203953, 1203981, 
1203999, 1201341, 1201359, 1201377, 1201396, 
1203675, 1203814, 1203890, 1203954, 1203982, 
1204000, 1201342, 1201360, 1201378, 1201399, 
1203685, 1203815, 1203896, 1203955, 1203983, 
1201343, 1201361, 1201379, 1201400, 1203720, 
1203846, 1203901, 1203956, 1203984; PO-FP-05/12: 
1214701, 1214749, 1214883, 1214951, 1215024, 
1215607, 1215664, 1215760, 1216091, 1216139, 
1214702, 1214750, 1214884, 1214952, 1215025, 
1215608, 1215665, 1215761, 1216092, 1216140, 
1214703, 1214753, 1214885, 1214953, 1215026, 
1215609, 1215666, 1215762, 1216093, 1216143, 
1214704, 1214755, 1214886, 1214954, 1215027, 
1215610, 1215667, 1215763, 1216094, 1216145, 
1214705, 1214781, 1214887, 1214955, 1215028, 
1215611, 1215668, 1215765, 1216095, 1216149, 
1214706, 1214782, 1214888, 1214956, 1215029, 
1215612, 1215671, 1215766, 1216096, 1216150, 
1214707, 1214783, 1214889, 1214957, 1215030, 
1215613, 1215672, 1215767, 1216097, 1216161, 
1214708, 1214784, 1214890, 1214958, 1215031, 
1215614, 1215673, 1215768, 1216098, 1216162, 
1214709, 1214785, 1214891, 1214959, 1215032, 
1215615, 1215674, 1215769, 1216099, 1216163, 
1214710, 1214816, 1214892, 1214960, 1215033, 
1215616, 1215675, 1215770, 1216100, 1216166, 
1214711, 1214817, 1214893, 1214961, 1215034, 
1215617, 1215676, 1216053, 1216101, 1216167, 
1214712, 1214818, 1214894, 1214962, 1215035, 
1215618, 1215677, 1216054, 1216102, 1216168, 
1214713, 1214847, 1214895, 1214963, 1215036, 
1215619, 1215678, 1216055, 1216103, 1216169, 
1214714, 1214848, 1214896, 1214964, 1215037, 
1215620, 1215679, 1216056, 1216104, 1216170, 
1214715, 1214849, 1214897, 1214965, 1215038, 
1215621, 1215680, 1216057, 1216105, 1216173, 
1214716, 1214850, 1214898, 1214966, 1215039, 
1215622, 1215682, 1216058, 1216106, 1216174, 
1214717, 1214851, 1214899, 1214967, 1215040, 
1215623, 1215686, 1216059, 1216107, 1216175, 
1214718, 1214852, 1214900, 1214968, 1215041, 
1215624, 1215687, 1216060, 1216108, 1216181, 

1214719, 1214853, 1214921, 1214969, 1215042, 
1215625, 1215689, 1216061, 1216109, 1216182, 
1214720, 1214854, 1214922, 1214970, 1215043, 
1215626, 1215691, 1216062, 1216110, 1216183, 
1214721, 1214855, 1214923, 1214971, 1215044, 
1215627, 1215692, 1216063, 1216111, 1216185, 
1214722, 1214856, 1214924, 1214972, 1215045, 
1215628, 1215693, 1216064, 1216112, 1216186, 
1214723, 1214857, 1214925, 1214973, 1215566, 
1215629, 1215694, 1216065, 1216113, 1216187, 
1214724, 1214858, 1214926, 1214974, 1215567, 
1215630, 1215695, 1216066, 1216114, 1216188, 
1214725, 1214859, 1214927, 1214975, 1215568, 
1215631, 1215696, 1216067, 1216115, 1216189, 
1214726, 1214860, 1214928, 1214976, 1215569, 
1215632, 1215697, 1216068, 1216116, 1216190, 
1214727, 1214861, 1214929, 1214977, 1215570, 
1215633, 1215698, 1216069, 1216117, 1216201, 
1214728, 1214862, 1214930, 1214978, 1215571, 
1215634, 1215699, 1216070, 1216118, 1216202, 
1214729, 1214863, 1214931, 1214979, 1215574, 
1215635, 1215700, 1216071, 1216119, 1216203, 
1214730, 1214864, 1214932, 1214980, 1215575, 
1215636, 1215721, 1216072, 1216120, 1216204, 
1214731, 1214865, 1214933, 1214982, 1215576, 
1215637, 1215722, 1216073, 1216121, 1216205, 
1214732, 1214866, 1214934, 1214983, 1215577, 
1215638, 1215723, 1216074, 1216122, 1216206, 
1214733, 1214867, 1214935, 1214984, 1215578, 
1215639, 1215724, 1216075, 1216123, 1216207, 
1214734, 1214868, 1214936, 1214985, 1215579, 
1215640, 1215725, 1216076, 1216124, 1216208, 
1214735, 1214869, 1214937, 1214986, 1215580, 
1215641, 1215726, 1216077, 1216125, 1216209, 
1214736, 1214870, 1214938, 1214989, 1215583, 
1215642, 1215727, 1216078, 1216126, 1216210, 
1214737, 1214871, 1214939, 1214994, 1215584, 
1215643, 1215728, 1216079, 1216127, 1216211, 
1214738, 1214872, 1214940, 1214996, 1215585, 
1215644, 1215729, 1216080, 1216128, 1216212, 
1214739, 1214873, 1214941, 1214997, 1215587, 
1215645, 1215730, 1216081, 1216129, 1216213, 
1214740, 1214874, 1214942, 1214998, 1215588, 
1215646, 1215737, 1216082, 1216130, 1216214, 
1214741, 1214875, 1214943, 1214999, 1215589, 
1215647, 1215740, 1216083, 1216131, 1216215, 
1214742, 1214876, 1214944, 1215000, 1215590, 
1215648, 1215743, 1216084, 1216132, 1216216, 
1214743, 1214877, 1214945, 1215007, 1215601, 
1215649, 1215744, 1216085, 1216133, 1216217, 
1214744, 1214878, 1214946, 1215008, 1215602, 
1215650, 1215752, 1216086, 1216134, 1216218, 
1214745, 1214879, 1214947, 1215009, 1215603, 
1215651, 1215753, 1216087, 1216135, 1216219, 
1214746, 1214880, 1214948, 1215021, 1215604, 
1215654, 1215754, 1216088, 1216136, 1216220, 
1214747, 1214881, 1214949, 1215022, 1215605, 
1215655, 1215758, 1216089, 1216137, 1214748, 
1214882, 1214950, 1215023, 1215606, 1215657, 
1215759, 1216090, 1216138; izgubljene ponudbe: 
1195690, 3558037, 3558103, 3558162, 3558227, 
3558296, 3558354, 8001999, 3558542, 1196225, 
3558038, 3558104, 3558163, 3558228, 3558297, 
3558355, 8002000, 3558543, 3562109, 3558039, 
3558105, 3558164, 3558229, 3558298, 3558356, 
8003731, 5100533, 3562123, 3558040, 3558106, 
3558165, 3558230, 3558299, 3558357, 8052030, 
5100951, 3562134, 3558042, 3558107, 3558166, 
3558232, 3558300, 3558358, 2207366, 5100953, 
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3562135, 3558046, 3558108, 3558167, 3558233, 
3558301, 3558359, 8050637, 5100954, 3562147, 
3558048, 3558109, 3558168, 3558234, 3558302, 
3558360, 8050638, 5100957, 3562273, 3558049, 
3558110, 3558169, 3558235, 3558303, 3558361, 
8053860, 5100965, 3562278, 3558050, 3558111, 
3558170, 3558236, 3558304, 3558362, 8072011, 
5100967, 3562289, 3558051, 3558112, 3558171, 
3558237, 3558305, 3558363, 8072016, 5100991, 
3563105, 3558052, 3558113, 3558173, 3558238, 
3558306, 3558364, 8072017, 8051393, 3563106, 
3558053, 3558114, 3558174, 3558239, 3558307, 
3558365, 8072018, 8051394, 3563107, 3558054, 
3558115, 3558175, 3558240, 3558308, 3558366, 
8072019, 8003126, 3563125, 3558055, 3558116, 
3558176, 3558241, 3558309, 3558367, 8072020, 
2213034, 3563126, 3558057, 3558117, 3558177, 
3558242, 3558310, 3558368, 8020104, 8000493, 
3563127, 3558058, 3558118, 3558178, 3558243, 
3558311, 3558369, 8020111, 3538121, 3563128, 
3558059, 3558119, 3558179, 3558247, 3558312, 
3558370, 8020117, 3538160, 3563290, 3558060, 
3558120, 3558180, 3558248, 3558313, 3558371, 
8020129, 3546284, 3563401, 3558061, 3558121, 
3558181, 3558249, 3558314, 3558372, 8020136, 
3546285, 3563402, 3558062, 3558122, 3558182, 
3558250, 3558315, 3558373, 8020139, 3546286, 
3563415, 3558063, 3558123, 3558183, 3558252, 
3558316, 3558374, 8020143, 1194242, 3563527, 
3558064, 3558124, 3558184, 3558253, 3558317, 
3558375, 8020156, 1194245, 3563528, 3558066, 
3558125, 3558185, 3558254, 3558318, 3558376, 
8020161, 1194246, 3563529, 3558067, 3558126, 
3558186, 3558255, 3558319, 3558377, 8020162, 
1194247, 3563530, 3558068, 3558127, 3558188, 
3558256, 3558320, 3558378, 8020163, 1194248, 
3558001, 3558069, 3558128, 3558189, 3558257, 
3558321, 3558379, 8020164, 8020011, 3558002, 
3558070, 3558129, 3558190, 3558258, 3558322, 
3558380, 8020165, 8060551, 3558003, 3558071, 
3558130, 3558191, 3558259, 3558323, 3558381, 
8020175, 8060552, 3558004, 3558072, 3558131, 
3558192, 3558260, 3558324, 3558382, 8020195, 
8060553, 3558007, 3558073, 3558132, 3558193, 
3558261, 3558325, 3558383, 8020196, 3558008, 
3558074, 3558133, 3558194, 3558262, 3558326, 
3558384, 8010401, 3558009, 3558075, 3558134, 
3558196, 3558264, 3558327, 3558385, 8010402, 
3558010, 3558076, 3558135, 3558198, 3558265, 
3558328, 3558386, 8010403, 3558011, 3558077, 
3558136, 3558201, 3558266, 3558329, 3558387, 
8010412, 3558012, 3558078, 3558137, 3558202, 
3558267, 3558330, 3558388, 8010423, 3558013, 
3558079, 3558138, 3558204, 3558268, 3558331, 
3558389, 8010444, 3558014, 3558080, 3558139, 
3558205, 3558269, 3558332, 3558390, 8010445, 
3558015, 3558081, 3558140, 3558206, 3558270, 
3558333, 3558391, 8010446, 3558016, 3558082, 
3558141, 3558207, 3558271, 3558334, 3558392, 
8010466, 3558017, 3558083, 3558142, 3558208, 
3558272, 3558335, 3558393, 8010467, 3558018, 
3558084, 3558143, 3558209, 3558273, 3558336, 
3558394, 8010480, 3558019, 3558085, 3558144, 
3558210, 3558274, 3558337, 3558395, 8010482, 
3558020, 3558086, 3558145, 3558211, 3558275, 
3558338, 3558396, 8010487, 3558021, 3558087, 
3558146, 3558212, 3558276, 3558339, 3558397, 
8010495, 3558022, 3558088, 3558147, 3558213, 
3558277, 3558340, 3558398, 8010497, 3558023, 

3558089, 3558148, 3558214, 3558278, 3558341, 
3558399, 8000501, 3558024, 3558090, 3558149, 
3558215, 3558280, 3558342, 3558400, 8000579, 
3558025, 3558091, 3558150, 3558216, 3558281, 
3558343, 3558401, 8000580, 3558026, 3558092, 
3558151, 3558217, 3558282, 3558344, 3558402, 
8002788, 3558027, 3558093, 3558152, 3558218, 
3558283, 3558345, 3558404, 3558502, 3558028, 
3558094, 3558154, 3558219, 3558284, 3558346, 
3558405, 3558512, 3558029, 3558096, 3558155, 
3558220, 3558287, 3558347, 3558406, 3558527, 
3558030, 3558097, 3558156, 3558221, 3558288, 
3558348, 3558407, 3558528, 3558031, 3558098, 
3558157, 3558222, 3558291, 3558349, 3558408, 
3558529, 3558032, 3558099, 3558158, 3558223, 
3558292, 3558350, 3558410, 3558531, 3558034, 
3558100, 3558159, 3558224, 3558293, 3558351, 
3558481, 3558539, 3558036, 3558101, 3558160, 
3558225, 3558294, 3558352, 3558482, 3558540,, 
3558102, 3558161, 3558226, 3558295, 3558353, 
3558483, 3558541. Ob-3841/14

Brodar Mate, Partizanska 32, Radlje ob Dravi, za-
varovalno polico, št. 50500002589, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. m-102

Pintarič Urška, Zelena ul. 1, Murska Sobota, zava-
rovalno polico, št. 76600011942, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica. gnz-334671

Zajc Neža, Runkova ulica 2, Ljub ljana, zavarovalno 
polico, št. 11.054.965 na ime Jože Zajc, izdala zavaro-
valnica Grawe Zavarovalnica d.d. gnf-334641

Židan Andreja, Klopce 6, Dol pri Ljub ljani, zavaro-
valno polico, št. 50500115294, izdala zavarovalnica KD 
Življenje, d.d. gnw-334649

Spričevala preklicujejo

Ajdovec Jure, Trg Prešernove brigade 1, Kranj, 
indeks, št. 20060002, izdala Pravna fakulteta Ljub ljana, 
leto izdaje 2006. gnp-334656

Egartner Alojz, Stoperce 34/a, Stoperce, spričevalo, 
7. razreda OŠ Majšperk. gno-334657

Jeločnik Primož, Preglov trg 8, Ljub ljana, spričeva-
lo, 9. razreda OŠ Nove Fužine. gnx-334652

Lugić Sanjin, Skenderija 18, 71000 Sarajevo, diplo-
mo, postdiplomskega študija, št. MAG-22/2001 Akade-
mije za likovno umetnost in oblikovanje Univerza Ljub-
ljana. gnu-334651

Tkalec Marjana, Mali Tabor 74/2, 49231 Hum na 
Sutli, letno spričevalo JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina, izda-
no leta 1984. gnv-334650

Tušar Darko, Trnovski pristan 6, Ljub ljana, diplomo 
št. 126, Univerze v Ljub ljani Fakulteta za strojništvo, 
izdano leta 1999. gnb-334670

Drugo preklicujejo

Aleksov Aleks, Kunaverjeva 7, Ljub ljana, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500040938000, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gni-334638

Antlej Kaja, Cesta na Dobrovo 38, Celje, študentsko 
izkaznico, št. 31080056, izdala Fakulteta za farmacijo. 
gnb-334645

Bubnič Bernarda, Razgledna pot 19, Ankaran - 
Ankarano, štampiljko, pravokotne oblike z besedilom: 
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mag. sc. Bernarda BUBNIČ, dr. med. spec. družinske 
medicine. gnq-334655

Cilledani David, Rudine 16, Buje – Hrvaška, štu-
dentsko izkaznico, št. 27111239, izdala Fakulteta za 
matematiko in fiziko. gnd-334668

Cirak Vedran, Viška cesta 6, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 63080390, izdala Fakulteta za računalni-
štvo in informatiko v Ljub ljani. gnh-334639

Cvijetić Vanja, Plešičeva ulica 41, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 25060014, izdala Fakulteta za 
arhitekturo. gnr-334654

DARK TRANS d.o.o., Šalara 27, Koper – Capodistria, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031978003, iz-
dano na ime Milanko Milanovič, izdajatelj Cetis Celje, 
d.d. gni-334663

Drofenik Igor, Cankarjeva ulica 6C, Maribor, izpit za 
viličarja, št. 1643/STR, izdano 9. 5. 2008. m-99

Hainc Bernarda, Zg. Kungota 167, Zgornja Kungo-
ta, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposo-
bljenosti za odgovorno osebo, št. 619205, izdano leta 
2006. m-101

Halil Halilović, Majde Vrhovnikove 12, Ljub ljana, 
voznikova kartica, 1070500034879000, izdal Cetis Ce-
lje. gnh-334664

Krajnc Katja, Čadram 70A, Oplotnica, študentsko 
izkaznico, št. 18110455, izdala Filozofska fakulteta Ljub-
ljana. gnc-334644

Kučan Rok, Gornji Petrovci 92, Petrovci, študent-
sko izkaznico, št. 41100063, izdala Medicinska fakulteta 
Ljub ljana. gne-334642

LOGISTIKA P2P, Rožičeva ulica 1, Ljub ljana, licen-
co, za opravljanje taksi storitev št. 012416, izdala Obrtna 
zbornica, ter nalepko za vozilo Opel Zafira 2.0 DTI, reg. 
št. LJ/EF-517. gnf-334666

Mehle Polona, Mokrška ulica 18, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 41020193, izdala Medicinska fakulteta 
Ljub ljana. gng-334640

Mihelič Franc, Zg. Velka 53, Zgornja Velka, potrdilo 
o opravljenem izpitu za viličarja, št. 304, izdano 2. 4. 
1993. m-98

Minih Mitja, Ljub ljanska ulica 86B, Maribor, dijaško 
izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št. 8233208. m-100

Mujabašić Selver, Vinjole 21, Portorož – Portorose, 
certifikat, za NPK varnostnik v Ljub ljani, št. C239, izdala 
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. 
gns-334653

NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, licenco, 
št. 013169/004, za vozilo DAF, reg. št. KR FJ-134. 
gnc-334669

Perič Severin, Vanganej 23/A, Koper – Capodistria, 
odločbo o izbrisu, št. 3734-51/2006/11, z dne 29. 9. 
2006, za čoln IZ-482, izdala Uprava RS za pomorstvo. 
gnx-334648

Richter Fulvio, Krožna c. 67, Koper - Capodistria, od-
ločbo o izbrisu, št. 3734-51/2006/12, z dne 29. 9. 2006, za 
čoln IZ-482, izdala Uprava RS za pomorstvo. gny-334647

Stojanović Milan, Ulica Ivana Pengova 22, Domža-
le, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031652000, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gne-334667

Tesić Saša, Jurišče 43, Pivka, certifikat o nacionalni 
poklicni kvalifikaciji, izdajatelj SGLŠ Postojna, leto izdaje 
2014. gnd-334643

Uršič Nando, Gregorčičeva 4, Kobarid, diplomo, 
Srednje gostinske in turistične šole Izola, št. 166. izdano 
21. 6. 1986. gng-334665

Zupanič Branko, Jiršovci 63B, Destrnik, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500001138011, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnz-334646
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