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Javni razpisi
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Na podlagi 5. člena Odloka o ureditvi javne službe 
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Uradni list 
RS, št. 15/09) Občina Šempeter - Vrtojba objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
I. Predmet javne službe
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči za-

puščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskr-

be zapuščenih živali v zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma pro-

dajo ali oddajo živali novim lastnikom,
5. skrb za ažurno vodenje registra psov, zlasti pa 

ulovljenih, oskrbljenih in oddanih psov,
6. druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti ži-

vali (v nadaljevanju: zakon) ter Pravilnikom o pogojih za 
zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: pravilnik).

II. Območje izvajanja javne službe: območje izva-
janja javne službe obsega območje Občine Šempeter 
- Vrtojba (v nadaljevanju: občina).

III. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja: 
koncesija se podeli za obdobje treh let. Koncesijsko po-
godbo podpiše izbrani prijavitelj z občino. Koncesijsko 
razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki 
podpišeta koncesijsko pogodbo.

IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za po-
delitev koncesije

Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpol-
njevati naslednje pogoje:

1. biti mora registriran za opravljanje dejavnosti 
zavetišča;

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

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

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

5. na 800 registriranih psov v občini mora imeti za-
gotovljeno eno mesto v zavetišču;

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

7. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobraz-
bo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri 
in z delom pridobljene izkušnje z živalmi;

8. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more 
delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mu-
čenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opra-
vljanja dela v korist lokalne skupnosti;

9. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost 
veterinarja oziroma veterinarske službe;

10. imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano 
veterinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstve-
nega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje 
storitev zdravstvenega varstva živali;

11. imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo 
za prevoz živali;

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

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

14. imeti mora poravnane davke in prispevke;
15. ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku 

prisilne poravnave ali likvidacije;
16. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki 

je predmet javne službe.
V. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali 

pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere 
koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:

1. Cena;
2. Strokovne in organizacijske sposobnosti prijavitelja 

(strokovna usposobljenost vodje zavetišča in oskrbnikov, 
ustrezno število oskrbnikov in število vozil za prevoz živali, 
število bivalnih prostorov za pse in namestitvenih mest);

3. Izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali;
4. Dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi.
Merila so podrobneje določena v razpisni doku-

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

pogoji:
1. Skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi 

veljavnimi predpisi;
2. Koncesionar je dolžan izvajati javno službo ne-

pretrgoma;
3. Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izje-

moma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s kon-
cesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev 
takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje 
javne službe;
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4. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za 
dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od raču-
novodstva za svojo morebitno drugo dejavnost;

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

6. Koncesionar najmanj dvakrat letno poroča 
o opravljenih nalogah pristojnemu organu lokalne sku-
pnosti, za katero izvaja javno službo, ter enkrat letno 
upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo, na 
zahtevo pristojnega organa občine pa mora pripraviti 
tudi vmesna poročila o opravljenih nalogah, kolikor je to 
potrebno za nadzor izvajanja javne službe in spremljanja 
zaračunanih storitev izvajanja javne službe;

7. Koncesionar je neposredno odgovoren za kakr-
šnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opra-
vljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim ose-
bam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgo-
vornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke 
pri njem zaposlenih ljudi;

8. Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovorno-
sti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvaja-
nju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile;

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

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

11. Koncesionar pri opravljanju svojih nalog sodeluje 
s pristojno veterinarsko službo in občinskimi redarji zlasti 
za namen ugotavljanja lastništva zapuščenih živali;

12. Koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi 
preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena 
tovrstna obvestila objavljati brezplačno.

VII. Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
– proračuna občine,
– iz proračuna RS, če gre za društvo, ki deluje 

v javnem interesu,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– drugih virov.
VIII. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave 

na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do 26. 11. 2015 

do 12. ure prispe po pošti oziroma je osebno oddana na 
naslov iz IX. poglavja tega razpisa.

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

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

sne dokumentacije (Prijava);
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 1);
3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 2);
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 3);
5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 raz-

pisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za 
opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za za-
puščene živali);

6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpi-
sne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapu-
ščenih živali);

7. Fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, 
s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpi-
sane pogoje za začetek delovanja zavetišča;

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

terinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstve-
nega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o pode-
litvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega var-
stva živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena 
koncesija);

10. Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega var-
stva živali;

11. Fotokopija prometnega dovoljenja vozila za pre-
voz živali;

12. Fotokopija internega akta o veterinarskem – sa-
nitarnem redu zavetišča;

13. Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik za-
vetišča poravnane davke in prispevke;

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

Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled 
v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin 
oziroma pojasnil.

IX. Rok in način predložitve prijav na razpis
Rok za oddajo prijav je 26. 11. 2015 do 12. ure na 

naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 
5290 Šempeter pri Gorici.

Kot pravočasna se bo štela tista prijava, ki bo naj-
kasneje do 26. 11. 2015 do 12. ure prispela po pošti 
oziroma bo osebno oddana na zgornji naslov.

Prijava se odda v zaprti kuverti. Na prednjo stran 
kuverte se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne doku-
mentacije.

X. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno 
ceno za celovito oskrbo zapuščenih živali skladno z na-
vodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje pri-
javitelja do 10. 3. 2016.

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

XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
boru

Prijavitelji bodo obveščeni o izboru najkasneje 
v petnajstih dneh po preteku roka iz prejšnjega poglav-
ja tega razpisa.

Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postop-
ku ne izbere koncesionarja.

Občina si tudi pridržuje pravico, da v razpisnem 
postopku izvede pogajanja.

XIII. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem 
javne službe: izbrani koncesionar mora koncesijsko po-
godbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od 
dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora 
pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve 
koncesijske pogodbe.

XII. Razpisna dokumentacija, informacije: brezplač-
na razpisna dokumentacija ter informacije so na voljo 
na Občini Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 
Šempeter pri Gorici, 2. nadstropje, Sprejemna pisarna 
in na spletnem portalu občine http://www.sempeter-vrtoj-
ba.si. Informacije lahko dobite tudi na elektronskem na-
slovu: info@sempeter-vrtojba.si in na tel. 05/335-10-00, 
vsak delovni dan med 9. in 12. uro in 13. ter 15. uro.

Občina Šempeter - Vrtojba
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Na podlagi 5. člena Odloka Občine Kanal ob Soči 
o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapu-
ščene živali (Uradni list RS, št. 76/08) Občina Kanal ob 
Soči objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
I. Predmet javne službe
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči za-

puščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskr-

be zapuščenih živali v zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma pro-

dajo ali oddajo živali novim lastnikom,
5. skrb za ažurno vodenje registra psov, zlasti pa 

ulovljenih, oskrbljenih in oddanih psov,
6. druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti ži-

vali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno bese-
dilo; v nadaljevanju: zakon) ter Pravilnikom o pogojih za 
zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 
in 78/04; v nadaljevanju: pravilnik).

II. Območje izvajanja javne službe: območje izvaja-
nja javne službe obsega območje Občine Kanal ob Soči 
(v nadaljevanju: občina).

III. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja: 
koncesija se podeli za obdobje treh let. Koncesijsko po-
godbo podpiše izbrani prijavitelj z občino. Koncesijsko 
razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki 
podpišeta koncesijsko pogodbo.

IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za po-
delitev koncesije

Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpol-
njevati naslednje pogoje:

1. Biti mora registriran za opravljanje dejavnosti 
zavetišča.

2. Izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon 
ter pravilnik.

3. Zavetišče mora biti urejeno s skladno z zakonom 
in pravilnikom.

4. Imetnik zavetišča mora imeti veljavno odločbo 
Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da 
prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek de-
lovanja zavetišča.

5. Na 800 registriranih psov v občini mora imeti 
zagotovljeno eno mesto v zavetišču, in sicer za občino 
1 mesto.

6. Zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 na-
mestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposo-
bljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči 
živalim.

7. Vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobraz-
bo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri 
in z delom pridobljene izkušnje z živalmi.

8. Imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more 
delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mu-
čenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opra-
vljanja dela v korist lokalne skupnosti.

9. Zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravlje-
nost veterinarja oziroma veterinarske službe.

10. Imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano 
veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstve-
nega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje 
storitev zdravstvenega varstva živali.

11. Imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo 
za prevoz živali.

12. Imeti mora stalen in neposreden vpogled v re-
gister psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za 
iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu 
živali ter za preverjanje lastništva živali.

13. Imeti mora interni akt o veterinarsko-sanitarnem 
redu zavetišča.

14. Imeti mora poravnane davke in prispevke.
15. Ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku 

prisilne poravnave ali likvidacije.
16. Imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki 

je predmet javne službe.
V. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali 

pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere 
koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:

1. Cena.
2. Strokovne in organizacijske sposobnosti prijavite-

lja (strokovna usposobljenost vodje zavetišča in oskrbni-
kov, ustrezno število oskrbnikov in število vozil za prevoz 
živali, število bivalnih prostorov za pse in namestitvenih 
mest …).

3. Izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali.
4. Dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi.
Merila so podrobneje določena v razpisni doku-

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

pogoji:
1. Skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi 

veljavnimi predpisi.
2. Koncesionar je dolžan izvajati javno službo ne-

pretrgoma.
3. Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izje-

moma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s kon-
cesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev 
takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje 
javne službe.

4. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za 
dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od raču-
novodstva za svojo morebitno drugo dejavnost.

5. Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, 
skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, 
ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini.

6. Koncesionar mora pristojnemu organu občine 
o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, ka-
darkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna 
poročila.

7. Koncesionar je neposredno odgovoren za kakr-
šnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opra-
vljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim ose-
bam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgo-
vornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke 
pri njem zaposlenih ljudi.

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

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

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

11. Koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi pre-
ko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovr-
stna obvestila objavljati brezplačno.

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

iz:
– proračuna občine,
– iz proračuna RS, če gre za društvo, ki deluje 

v javnem interesu,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– drugih virov.
VIII. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave 

na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če do 7. 12. 2015 

do 9. ure, prispe po pošti oziroma je osebno oddana na 
naslov iz IX. poglavja tega razpisa.

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

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

sne dokumentacije (Prijava);
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 1);
3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 2);
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 3);
5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 raz-

pisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za 
opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za za-
puščene živali);

6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpi-
sne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapu-
ščenih živali);

7. Fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, 
s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpi-
sane pogoje za začetek delovanja zavetišča;

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

terinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstve-
nega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o pode-
litvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega var-
stva živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena 
koncesija);

10. Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega var-
stva živali;

11. Fotokopija prometnega dovoljenja vozila za pre-
voz živali;

12. Fotokopija internega akta o veterinarskem – sa-
nitarnem redu zavetišča;

13. Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik za-
vetišča poravnane davke in prispevke;

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

Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled 
v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin 
oziroma pojasnil.

IX. Rok in način predložitve prijav na razpis
Rok za oddajo prijav je 7. 12. 2015 do 9. ure, na 

naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 
Kanal.

Kot pravočasna se bo štela tista prijava, ki bo najka-
sneje do 7. 12. 2015 do 9. ure, prispela po pošti oziroma 
bo osebno oddana na zgornji naslov.

Prijava se odda v zaprti kuverti. Na prednjo stran 
kuverte se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne doku-
mentacije.

X. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno 
ceno za celovito oskrbo zapuščenih živali skladno z na-
vodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje pri-
javitelja do 17. 3. 2016.

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

XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
boru

Prijavitelji bodo obveščeni o izboru najkasneje 
v petnajstih dneh po preteku roka iz prejšnjega poglav-
ja tega razpisa.

Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postop-
ku ne izbere koncesionarja.

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

XIII. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem 
javne službe: izbrani koncesionar mora koncesijsko po-
godbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od 
dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora 
začeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve 
koncesijske pogodbe.

XIV. Razpisna dokumentacija, informacije
Brezplačna razpisna dokumentacija ter informacije 

so na voljo na Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 
5213 Kanal, na spletni strani občine: http://www.obci-
na-kanal.si ter na elektronskem naslovu: kristina.mari-
nic@obcina-kanal.si

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

Občina Kanal ob Soči

Št. 410-120/2015 Ob-3354/15

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bi-
strica, na podlagi 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica 
(Uradni objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, 
4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa 
Snežnik št. 04/06, 30. 6. 2006), Odloka o proračunu Ob-
čine Ilirska Bistrica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/15, 
z dne 20. 3. 2015), Pravilnika za sofinanciranje progra-
mov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistri-
ca (Uradni list RS, št. 13/08, z dne 5. 2. 2008), objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe 

prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru 
občinskega meseca kulture v letu 2016

Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska 

Bistrica v okviru občinskega meseca kulture, v katerem 
je zajeto tudi praznovanje slovenskega kulturnega pra-
znika v letu 2016.

Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala izvedbo pri-
reditev do višine 3.043 EUR.

2. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti 

registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih doseda-

nje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na 
enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt,

– pogoj je tudi korektno sodelovanje z Občino Ilir-
ska Bistrica v obdobju zadnjih 3 let.
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Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena 
Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kul-
turne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpi-
su so dolžni pri izvedbi prireditve:

– na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obve-
ščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine 
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi 
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska 
Bistrica oziroma navesti, da je prireditev sofinancirala 
Občina Ilirska Bistrica;

– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih 
publikacij v zvezi s prireditvijo (plakati, vabila, brošure, 
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega 
oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.

3. Merila za ocenjevanje predlogov so:
– program, kakovost in obseg prireditve,
– višina predvidenega sofinanciranja.
4. Navodila za izdelavo prijav
Prijavitelj mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku, 

program mora biti ovrednoten v EUR.
Prijavitelje se naproša, da predložijo izpolnjeno do-

kumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
1 – izpolnjeno in podpisano prijavo na javni razpis, 

iz katere so razvidni zahtevani podatki (osnovni podatki 
o prijavitelju, predstavitev prireditve, reference prijavite-
lja, finančna konstrukcija prireditve in viri financiranja),

2 – podpisano izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa,

3 – izpolnjeno in podpisano pogodbo.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo 

na spletni strani: www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni 
pisarni Občine Ilirska Bistrica v času uradnih ur.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, 
ki jih je v prijavni dokumentaciji potrebno podpisati, 
izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik ali oseba, 
ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom 
zakonitega zastopnika.

5. Način in rok za oddajo prijav
Pisne prijave naj prijavitelji oddajo v sprejemni pi-

sarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na 
naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica.

Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis »Javni razpis 
za sofinanciranje prireditev 2016 – Mesec kulture – ne 
odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen 
naslov prijavitelja.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do 
4. 12. 2015 do 10. ure, na naslov: Občina Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do 
tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bi-
strica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje 
levo. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, 
bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

6. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 7. 12. 2015. Odpi-

ranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska 
komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica. 
Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 
30 dni od odpiranja prijav in izbrani prijavitelj pozvan 
k sklenitvi pogodbe.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, 
tel. 05/711-23-33.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 478-0034/2011-30 Ob-3364/15

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-

moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 
– ZUUJFO in 76/15) ter Uredbe o stvarnem premoženju 
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 Divača, Kolodvorska ulica 3a, 
6215 Divača.

II. Predmet prodaje:
A) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. 

št. 1050/20, k.o. 2452-Divača, ID znak 2452-1050/20-0, 
v izmeri 672 m². Izhodiščna cena znaša 36.960,00 EUR 
(55 EUR/m²).

B) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. 
št. 1050/21, k.o. 2452-Divača, ID znak 2452-1050/21-0, 
v izmeri 648 m². Izhodiščna cena znaša 35.640,00 EUR 
(55 EUR/m²).

C) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. 
št. 1050/22, k.o. 2452-Divača, ID znak 2452-1050/22-0, 
v izmeri 613 m². Izhodiščna cena znaša 33.715,00 EUR 
(55 EUR/m²).

D) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. 
št. 1050/26, k.o. 2452-Divača, ID znak 2452-1050/26-0, 
v izmeri 692 m². Izhodiščna cena znaša 38.060,00 EUR 
(55 EUR/m²).

E) Nezazidano stavbno zemljišče s parc. 
št. 552/321, k.o. 2452-Divača, ID znak 2452-552/321-0, 
v izmeri 2216 m². Izhodiščna cena znaša 80.500,00 EUR 
(36 EUR/m²).

Parcele se nahajajo znotraj poselitvenega območja. 
Zemljišča niso komunalno opremljena, se pa komunalna 
infrastruktura nahaja v bližini.

Na parcelah je možna gradnja stanovanjskih, eno-
stavnih in nezahtevnih objektov.

III. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponu-
dnikov za nakup iste nepremičnine, ponudi isto ceno, bo 
komisija vse najugodnejše ponudnike pozvala k oddaji 
nove ponudbe.

IV. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb
1. Prodaja se izvede po načelu »videno–kupljeno« 

in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij 
v zvezi z zemljiščem.

2. Izhodiščna cena je določena na podlagi ocenitve 
nepremičnin. Izhodiščna cena predmetov prodaje ne 
vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih stroškov. 
Predpisane davčne dajatve, stroški ocenitve, vknjižbe 
v zemljiško knjigo in vsi stroški, ki se nanašajo na skle-
nitev pravnega posla, bremenijo kupca.

3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične 
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slo-
venije lahko postanejo lastniki nepremičnin in ki re-
snost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v vi-
šini 10 % izhodiščne cene na podračun Občine Divača, 
št. 01219-0100006052, sklic 00 4780034, voden pri 
Banki Slovenije.

4. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno 
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena brez 
obresti v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.

5. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki je vsaj enaka 
ali višja od izhodiščne cene.

Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo znaša 
90 dni po preteku roka za oddajo ponudbe.

6. Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo nepremičnine, za katero daje ponudbo;
– višino ponujene cene, brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene;
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– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične 
osebe);

– matično in davčno številko ponudnika;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši 

od 30 dni (pravna oseba);
– priglasitveni list pristojnega davčnega organa (sa-

mostojni podjetniki);
– dokazila o finančnem stanju ponudnika (pravna 

oseba);
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme 

biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe 
(velja le za pravno osebo ali s.p.);

– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se 
ponudba da po pooblaščencu;

– dokazilo o plačani varščini in številko transakcij-
skega računa za vračilo varščine in naziv banke v prime-
ru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo.

Ponudniki ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te toč-
ke, bodo po sklepu komisije izločeni iz postopka.

7. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni naj-
kasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega 
ponudnika.

8. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo pri-
spela do vključno petka, 20. 11. 2015, do 12. ure. Po-
nudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporo-
čeno po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska 
ulica 3a, 6215 Divača, s pripisom »Ne odpiraj! Javno 
zbiranje ponudb – Gabrovo naselje – ponudba za parc. 
št. __________, k.o. Divača«. Ponudbe, ki bodo prispe-
le po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene 
ponudniku. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepre-
mičnine dopolni do izteka roka za sprejem ponudbe, ki 
je določen v tem zbiranju ponudb.

9. Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo 
s sklepom imenovana komisija, v torek, 24. 11. 2015, 
ob 8. uri, v sejni sobi Občine Divača.

Ponudniki in predstavniki ponudnikov se mora-
jo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim 
pooblastilom ponudnika. Pri odpiranju ponudb bo pro-
dajalec preveril zgolj osnovne podatke ponudnikov in 
višino ponudbe.

10. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupo-
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene 
kupoprodajne pogodbe v navedenem roku se smatra, 
da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana 
varščina zapade v korist Občine Divača. V takem pri-
meru prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim 
najugodnejšim ponudnikom.

11. Najugodnejši ponudnik mora plačati kupni-
no v enkratnem znesku v roku 15 dni po sklenitvi ku-
poprodajne pogodbe na podračun Občine Divača 
št. 01219-0100006052, voden pri Banki Slovenije. Pla-
čilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena 
sestavina pravnega posla.

12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do 
sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez od-
škodninske odgovornosti, ustavi. Dolžan pa je vrniti 
vplačano varščino brez obresti.

V. Informacije: podrobnejše informacije o predme-
tih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, 
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, tel. 05/73-10-930, 
po predhodnem dogovoru in v času uradnih ur. Kontak-
tna oseba je direktor občinske uprave, Iztok Felicjan.

Občina Divača

Št. 330-00118/2015 Ob-3367/15

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09 in 3/13) in Pravilni-
ka za sofinanciranje društvene dejavnosti na področju 
kmetijstva v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 22/09) ter 
Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2015 (Ura-
dni list RS, št. 8/15) objavlja Občina Puconci, Puconci 80

javni razpis
za sofinanciranje društvene dejavnosti  

na področju kmetijstva v Občini Puconci  
v letu 2015

I. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje društve-
ne dejavnosti na področju kmetijstva.

II. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 9.000 EUR, ki so 

zagotovljena na proračunski postavki 4011004 Podpora 
stanovskemu in interesnemu povezovanju. Od tega se 
nameni za:

– društva in zveze: 7.200 EUR,
– lovske družine: 1.800 EUR.
III. Upravičenci: društva in zveze s področja kmetij-

stva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi ter lovske 
družine, ki imajo sedež na območju Občine Puconci 
oziroma, ki delujejo na področju kmetijstva v Občini Pu-
conci in da so njihovi člani tudi občani Občine Puconci.

IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu:

– registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki 
urejajo društva;

– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom 
povezanimi dejavnostmi;

– program dela za leto 2015;
– pisni zahtevek z zahtevanimi prilogami.
V. Osnovna merila
Lovske družine:
– lovna površina posamezne lovske družine v Ob-

čini Puconci kot glavni kriterij, ob upoštevanju vsebine 
in kvalitete predloženega programa.

Ostala društva in zveze:
– sedež društva,
– vsebina in kvaliteta predloženega programa,
– prireditve, ki prispevajo k razvoju in promociji 

kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi,
– povezovanje in sodelovanje na lokalni, državni in 

mednarodni ravni.
VI. Upravičeni stroški:
– stroški povezani z delovanjem društva oziroma 

zveze.
Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazi-

la o plačilu, izstavljeni po 1. 1. 2015. Dodeljena sredstva 
se morajo porabiti v letu 2015.

VII. Vsebina vloge: razpisna dokumentacija se dobi 
na sedežu uprave Občine Puconci oziroma je objavljena 
na spletni strani Občine Puconci www.puconci.si.

VIII. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do 20. 11. 2015.
Vloga se lahko vloži neposredno v sprejemni pisarni 

Občine Puconci ali se pošlje na naslov Občina Puconci, 
Puconci 80, s pripisom »Razpis društvene dejavnosti – 
kmetijstvo«.

IX. Obravnava vlog
Zbrane vloge bo obravnavala komisija, ki jo ime-

nuje župan. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih 
vlog opravi pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev 
in meril, ki so navedena v javnem razpisu. Na podlagi 
ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finanč-
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nih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev bo 
odločeno s sklepom.

Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena 
pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija pisno 
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od 
dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, 
ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, 
neustrezno dopolnjeno pa zavrne.

Zoper sklep je dovoljena pritožba županu Občine 
Puconci v roku osem dni od prejema sklepa. Prepozno 
vložena pritožba se zavrže.

X. Nenamenska poraba sredstev
Upravičenec je dolžan prejeta sredstva porabiti za 

namen, za katerega so mu bila sredstva dodeljena, ali 
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, jih je 
upravičenec dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo 
na Občini Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, ali na 
tel. 02/545-91-02, kontaktna oseba Svetlana Luthar.

Občina Puconci
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Št. 1602/2015 Ob-3351/15

V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavo-
dih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56. in 
57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 s spremembami), 37. in 38. člena Statuta Centra 
za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna in sklepa 4. re-
dne seje sveta Centra z dne 27. 8. 2015, Svet Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (v nadaljevanju: 
svet Centra) objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja/direktorice
Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

1. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, z za-
konom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. 
stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet 
let delovnih izkušenj;

– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. čle-
na Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih 
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih 
delovnih mestih;

– strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva;

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje;

– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi 
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vode-
nje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje 
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, 
sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;

– predložiti mora svoj program razvoja centra za 
mandatno obdobje.

2. Mandat direktorja/ice traja 5 let in začne teči 
z dnem, ko izda soglasje k imenovanju minister, pristo-
jen za socialno varstvo.

3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnje-
vanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o stro-
kovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati 
priporočeno po pošti na naslov Svet Centra, CUDV 
Dobrna, Lokovina 13a, 3204 Dobrna ali oddati v tajni-
štvu centra najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa, in 
sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava 
na razpis«.

4. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev pošljejo kandidati/ke v 15 dneh od dneva objave 
razpisa na naslov Svet Centra, CUDV Dobrna, Lokovina 
13a, 3204 Dobrna, s pripisom »Razpis za direktorja/ico 
– Ne odpiraj.«

5. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v za-
konitem roku.

Svet Centra za usposabljanje,  
delo in varstvo Dobrna

Su 040501-2015-17/5 Ob-3352/15

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

Razpisi delovnih mest

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kranju

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene 
v 10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– 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, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, t.j. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, t.j. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: http://

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke 
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z 
dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

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

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

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

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Št. 701-68/2015 Ob-3371/15

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona 

o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 
47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – 
ZDT-1B; ZDT-1):

1 prosto mesto vrhovnega državnega tožilca
na Vrhovnem državnem tožilstvu  

Republike Slovenije
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 in 17/15; 
ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto vr-
hovnega državnega tožilca, določene v 27. členu ZDT-1.

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,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 

dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, 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.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 701-69/2015 Ob-3370/15

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona 
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 
47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – 
ZDT-1; ZDT-1) Ministrstvo za pravosodje objavlja

javni poziv
državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev 

enega okrožnega ali okrajnega državnega tožilca na 
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, zaradi 
opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog na Oddelku 
za organizacijo in razvoj upravljanja ter na Oddelku za 
kazenske zadeve.

Predvideni čas dodelitve je eno leto z delovnim ča-
som 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave 
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: 
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub ljana.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-3362/15

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške 
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom 
Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbor-
nice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika 
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških priprav-
nikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti 
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje 
odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obvestilo o vpisu po 34.b in 34.c členu Zakona 

o odvetništvu:
Obveščamo vas, da je z dnem 8. 9. 2015 vpisan 

v imenik tujih odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slo-
venije po 34.b in 34.c členu Zakona o odvetništvu: dr. 
Gregor Famira, rojen 22. 7. 1969 v Innsbrucku, s pisarno 
v Ljub ljani, Bleiweisova cesta 30.

Dr. Gregor Famira opravlja svojo dejavnost pod 
poklicnim nazivom Rechtsanwalt.

Obvestilo o vpisu po 34.b in 34.c členu Zakona 
o odvetništvu:

Obveščamo vas, da je z dnem 14. 7. 2015 vpisan 
v imenik tujih odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slove-
nije po 34.b in 34.c členu Zakona o odvetništvu: mag. 
Širon Janko Tischler, rojen 13. 5. 1983 v Celovcu, s pi-
sarno na Jesenicah, Delavska ulica 1.

Mag. Širon Janko Tischler opravlja svojo dejavnost 
pod poklicnim nazivom Rechtsanwalt.

Obveščamo vas, da se Lea Peček, rojena 29. 9. 
1978 v Ljub ljani, z dnem 15. 10. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Davčna ulica 1 (zaposlena v Odvetniški 
Družbi Ilić & Partnerji o.p. d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Katarina Škrbec, rojena 
4. 11. 1985 v Novem mestu, z dnem 15. 10. 2015 vpi-
še v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
s pisarno v Ljub ljani, Davčna ulica 1 (zaposlena v Od-
vetniški Družbi Ilić & Partnerji o.p. d.o.o.).

Druge objave

Obveščamo vas, da se dr. Maria Škof, rojena 
22. 12. 1971 v Celovcu, Avstrija, z dnem 8. 10. 2015 
vpiše v imenik tujih odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije po 34.č členu Zakona o odvetništvu, s pisarno 
v Ljub ljani, Komenskega 12.

dr. Maria Škof opravlja svojo dejavnost pod poklic-
nim nazivom Odvetnica.

Obveščamo vas, da se Laura Milanović, rojena 
13. 9. 1983 v Murski Soboti, z dnem 8. 10. 2015 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pi-
sarno v Murski Soboti, Slovenska ulica 42.

Obveščamo vas, da se Mojca Neudauer Meglič, 
rojena 23. 6. 1983 na Ptuju, z dnem 15. 10. 2015 vpi-
še v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
s pisarno na Ptuju, Ulica heroja Lacka 5 (zaposlena pri 
odvetnici Heleni Neudauer).

Obveščamo vas, da se Marko Blažič, rojen 16. 6. 
1963 v Kopru, z dnem 15. 10. 2015 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kozini, 
Bazoviška cesta 16a.

Obveščamo vas, da se Ambrož Cvahte, rojen 24. 2. 
1986 v Slovenj Gradcu, z dnem 15. 10. 2015 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pi-
sarno v Kopru, Kolodvorska cesta 1 (zaposlen pri odve-
tniku Janezu Starmanu).

Obveščamo vas, da se Miran Hude, rojen 21. 2. 
1965 v Kranju, z dnem 16. 10. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Kranju, Stritarjeva ulica 7.

Obveščamo vas, da se Sašo Ostrožnik ml., rojen 
1. 5. 1985 v Trbovljah, z dnem 15. 10. 2015 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Trbovljah, Kešetovo 4 (zaposlen pri odvetniku Sašu 
Ostrožniku).

Obveščamo vas, da se Matija Premrl, rojen 24. 10. 
1986 v Šempetru pri Gorici, z dnem 15. 10. 2015 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pi-
sarno v Ajdovščini, Lokavška cesta 7.

Obveščamo vas, da se Slavko Štepec, rojen 20. 6. 
1955 v Ljub ljani, z dnem 15. 10. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Dunajska cesta 160 (družbenik Odvetniške 
pisarne Štepec, d.o.o.).

Hkrati vas obveščamo, da je pričela s poslovanjem 
odvetniška družba Odvetniška pisarna Štepec, d.o.o., 
Ljub ljana, Dunajska cesta 160.

Obveščamo vas, da se Tomaž Zavšek, rojen 4. 3. 
1978 v Celju, z dnem 1. 9. 2015 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju, 
Ljub ljanska cesta 20.

Obveščamo vas, da se Helena Belina Djalil, rojena 
13. 2. 1976 v Ljub ljani, z dnem 25. 8. 2015 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisar-
no v Ljub ljani, Štefanova 13a. (zaposlena v Odvetniški 
družbi Fatur, o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Polona Božičko, rojena 3. 6. 
1984 na Ptuju, z dnem 25. 8. 2015 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub-
ljani, Šlandrova ulica 4. (zaposlena v Odvetniški pisarni 
Ulčar & partnerji d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Špela Turk, rojena 12. 8. 
1988 v Kopru, z dnem 25. 8. 2015 vpiše v imenik odve-
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tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kopru, 
Pristaniška ulica 12 (zaposlena v Odvetniški pisarni Cek 
d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Edo Kavalič, rojen 3. 6. 
1985 v Kopru, z dnem 25. 8. 2015 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Grosu-
pljem, Taborska cesta 13 (zaposlen v Odvetniški družbi 
Čeferin, o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se mag. Igor Weindorfer, rojen 
2. 1. 1985 v Murski Soboti, z dnem 25. 8. 2015 vpi-
še v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, 
s pisarno v Murski Soboti, Slomškova 9 (zaposlen pri 
odvetniku Francu Weindorferju).

Obveščamo vas, da se mag. Rudolf Vouk, rojen 
19. 3. 1965 v Celovcu, z dnem 16. 4. 2015 vpiše v ime-
nik tujih odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije po 
34. č členu Zakona o odvetništvu, s pisarno na naslovu 
Komenskega 12, Ljub ljana.

Mag. Rudolf Vouk opravlja svojo dejavnost pod po-
klicnim nazivom odvetnik.

Obveščamo vas, da se Jan Zupančič, rojen 7. 10. 
1983 v Ljub ljani, z dnem 25. 8. 2015 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Hacquetova uliva 8/I (zaposlen pri odvetnici 
Ili Zupančič).

Obveščamo vas, da se Mišo Draškovič, rojen 28. 3. 
1977 v Kranju, z dnem 25. 8. 2015 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub-
ljani, Puharjeva ulica 3.

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Špela Debevc, rojena 

2. 3. 1975 v Ljub ljani, odvetnica iz Celja, Ljub ljanska 
cesta 11, z dnem 31. 10. 2015 izbriše iz imenika odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama 
odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnik odvetniške pisarne Špele Debevc je 
odvetnik Borut Soklič iz Odvetniške družbe Borut Soklič 
in odvetniki o.p. d.o.o., Ljub ljanska cesta 11, Celje.

Obveščamo vas, da se Katarina Jesenko, rojena 
19. 5. 1981 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, Komen-
skega ulica 4 (zaposlena v Odvetniški družbi Mramor, 
Sorta & Holec, o.p. d.o.o.), z dnem 31. 8. 2015 izbriše iz 
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker 
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Simon Brence, rojen 6. 4. 
1980 v Mariboru, odvetnik iz Odvetniške pisarne Bren-
ce & Greifoner, d.o.o., Partizanska cesta 13A, Maribor, 
z dnem 11. 10. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opra-
vljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnik odvetniške pisarne Simona Brenceta 
je Stanislav Greifoner, odvetnik iz Odvetniške pisar-
ne Brence & Greifoner, d.o.o., Partizanska cesta 13A, 
Maribor.

Obveščamo vas, da se Mihael Srebrnjak, rojen 
2. 4. 1979 v Ljub ljani, odvetnik iz Novega mesta, Glavni 
trg 10 (zaposlen pri odvetnici Vesni Bajec), z dnem 9. 9. 
2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniške-
ga poklica.

Obveščamo vas, da se Simona Komatar, rojena 
23. 5. 1974 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, Mikloši-
čeva 18 (zaposlena pri odvetniku Dušanu Golovrške-
mu), z dnem 28. 8. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla 
opravljanju odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Mihaela Mordej Sitar, rojena 
3. 7. 1978 v Kranju, odvetnica iz Ljub ljane, Litostrojska 
cesta 40 b (zaposlena pri odvetnici Lidiji Kobe), z dnem 

31. 8. 2015 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju 
odvetniškega poklica.

III. Spremembe
Obveščamo vas, da bo Andrejka Ribnikar, rojena 

14. 12. 1977 v Brežicah, z dnem 31. 10. 2015 izstopila iz 
Odvetniške pisarne Perović & Ribnikar d.o.o., Ljub ljana, 
Prešernova cesta 14.

Odvetnica Andrejka Ribnikar z dnem 1. 11. 2015 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetni-
ca na istem naslovu: Prešernova cesta 14, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/256-50-35, faks 01/256-50-40.

Obveščamo vas, da bo Diana Džubur, rojena 1. 10. 
1983 v Sarajevu, odvetnica iz Ljub ljane, Dunajska 
cesta 167, z dnem 31. 10. 2015 prenehala opravljati 
odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri Ermini Kamen-
čić, odvetnici iz Ljub ljane, Dunajska cesta 167.

Odvetnica Diana Džubur z dnem 1. 11. 2015 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na istem naslovu: Dunajska cesta 167, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/200-96-80, e-pošta: diana.dzubur1@gmail.com.

Obveščamo vas, da odvetnik Jurij Klešnik, rojen 
16. 7. 1972 v Ljub ljani, Dalmatinova ulica 7, 1000 Ljub-
ljana, od dne 1. 10. 2015 dalje posluje kot odvetnik druž-
benik Odvetniške družbe Klešnik & Logar, o.p., d.o.o., 
Dalmatinova ulica 7, 1000 Ljub ljana in kot samostojni 
odvetnik.

Obveščamo vas, da je Tilen Hrastnik, rojen 10. 5. 
1982 v Celju, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 30. 9. 2015 
prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen 
v Odvetniški družbi Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., 
d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Tilen Hrastnik z dnem 1. 10. 2015 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na naslovu: Železna cesta 14, 1000 Ljub ljana, GSM: 
051/338-447, e-pošta: tilen.hrastnik@gmail.com.

Obveščamo vas, da z dnem 30. 9. 2015 preneha 
samostojno odvetništvo Zorana Korenčana, rojenega 
27. 7. 1968 v Ljub ljani, odvetnika iz Ljub ljane, Komen-
skega ulica 36.

Odvetnik Zoran Korenčan z dnem 1. 10. 2015 od-
vetniški poklic opravlja v okviru poslovanja odvetniške 
družbe Odvetniška pisarna Zoran Korenčan, odvetništvo 
d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo Mateja Galič, rojena 24. 9. 
1972 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, Barjanska 
cesta 3, z dnem 30. 9. 2015 prenehala opravljati odve-
tništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Miro 
Senica in odvetniki, d.o.o., Ljub ljana, Barjanska cesta 3.

Odvetnica Mateja Galič z dnem 1. 10. 2015 nadalju-
je odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na na-
slovu: Tavčarjeva 4, 1000 Ljub ljana, tel. 01/300-20-00, 
faks 01/300-20-02.

Obveščamo vas, da bo Borut Černigoj, rojen 8. 3. 
1978 v Šempetru pri Gorici, odvetnik iz Ljub ljane, 
z dnem 30. 9. 2015 prenehal opravljati odvetništvo kot 
odvetnik zaposlen v Odvetniški pisarni Kosmač d.o.o., 
Tavčarjeva ulica 4, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Borut Černigoj z dnem 1. 10. 2015 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na naslovu: Kolodvorska 7, 1000 Ljub ljana, GSM: 
040/629-000, e-pošta: borut.cernigoj@gmail.com.

Obveščamo vas, da bo odvetnik Tadej Vodičar, 
rojen 2. 12. 1982 v Ljub ljani, Trdinova ulica 8, 1000 
Ljub ljana, od dne 25. 9. 2015 dalje posloval tudi kot 
samostojni odvetnik na istem naslovu: Trdinova ulica 8, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne 
enote Novo mesto, številka: 211-639/2015-5 z dne 28. 7. 
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2015 spremeni priimek odvetnice mag. Vlaste Županc iz 
Grosupljega, Taborska cesta 13 (zaposlena v Odvetni-
ški družbi Čeferin o.p., d.o.o.), v: mag. Vlasta Petrucci.

Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matič-
nega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote 
Slovenske Konjice spremeni priimek odvetnice Anje Ko-
vač iz Celja, Razlagova ulica 9 (zaposlena pri odvetniku 
Roku Pelku), v: Anja Kovač Šrekl.

Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matič-
nega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote 
Kranj spremeni priimek odvetnice Martine Žaucer iz 
Ljub ljane, Dalmatinova 2 (zaposlena v Odvetniški druž-
bi Kozinc in partnerji o.p., d.o.o.), v: Martina Žaucer 
Hrovatin.

Obveščamo vas, da je z dnem 31. 7. 2015 prene-
halo samostojno odvetništvo odvetnice Mojca Zupančič 
iz Ljub ljane, Nazorjeva ulica 12, glede na to, da je pri-
čela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna 
Lukančič – Zupančič d.o.o., Nazorjeva ulica 12, 1000 
Ljub ljana.

Odvetnica Mojca Zupančič z dnem 1. 8. 2015 od-
vetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške 
pisarne Lukančič – Zupančič d.o.o., Nazorjeva ulica 12, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je Jure Lukančič, rojen 18. 11. 
1984 v Kranju, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 30. 7. 
2015 prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik za-
posleni v Odvetniški pisarni Peter Mele d.o.o., Resljeva 
cesta 25, Ljub ljana, glede na to, da je pričela poslovati 
odvetniška družba: Odvetniška pisarna Lukančič – Zu-
pančič d.o.o., Nazorjeva ulica 12, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Jure Lukančič z dnem 31. 7. 2015 od-
vetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške 
pisarne Lukančič – Zupančič d.o.o., Nazorjeva ulica 12, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo Petra Markovič Halik, rojena 
2. 2. 1982 v Kranju, odvetnica iz Kranja, z dnem 31. 8. 
2015 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica za-
poslena v Odvetniški pisarni Monika Lipovec d.o.o., 
Bleiweisova cesta 30, Kranj.

Odvetnica Petra Markovič Halik bo z dnem 1. 9. 
2015 nadaljevala odvetniško dejavnost kot samostojna 
odvetnica na istem naslovu: Bleiweisova cesta 30, 4000 
Kranj, GSM: 041/386-777, e-pošta: odvetnica@marko-
vic-halik.si.

Obveščamo vas, da je odvetnik Uroš Križanec, 
rojen 21. 3. 1982 v Ljub ljani, z dnem 9. 7. 2015 izstopil 
iz Odvetniške družbe Križanec o.p., d.o.o., Ljub ljana, 
Dalmatinova ulica 2.

Odvetnik Uroš Križanec z dnem 10. 7. 2015 od-
vetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške 
družbe Sibinčič Križanec Medak o.p. d.o.o., Dalmatino-
va ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Od-
vetniška družba Sibinčič o.p. d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 
1000 Ljub ljana spremenjena in sicer se spremenjena 
firma glasi: Odvetniška družba Sibinčič Križanec Medak 
o.p. d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo Marko Majstorović, rojen 
19. 12. 1984 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Ajdovšči-
na 4, z dnem 31. 8. 2015 prenehal opravljati odvetništvo 
kot odvetnik zaposlen v Odvetniški družbi Tratnik, Sočan 
in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljub ljana.

Odvetnik Marko Majstorović z dnem 1. 9. 2015 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odve-
tnik na istem naslovu: Ajdovščina 4, 1000 Ljub ljana, 
tel. 059/337-400, faks 059/337-403.

Obveščamo vas, da bo Maša Kociper, rojena 17. 7. 
1972 v Mariboru, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 31. 8. 

2015 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica za-
poslena pri odvetniku Andreju Rauterju, Trdinova ulica 7, 
Ljub ljana.

Odvetnica Maša Kociper bo z dnem 1. 9. 2015 na-
daljevala odvetniško dejavnost kot samostojna odvetni-
ca na istem naslovu: Trdinova ulica 7, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/239-63-60, faks 01/239-63-66.

Obveščamo vas, da bo Peter Žagar, rojen 20. 8. 
1962 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Dunajska 10, 
z dnem 31. 8. 2015 prenehal opravljati odvetništvo kot 
samostojni odvetnik.

Odvetnik Peter Žagar z dnem 1. 9. 2015 nadaljuje 
delo kot odvetnik zaposlen v Odvetniški družbi Tratnik, 
Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ljub ljana, Ajdovščina 4.

Obveščamo vas, da bo Klemen Valter, rojen 22. 5. 
1978 v Kranju, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 31. 8. 2015 
prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen pri 
odvetnici Avreliji Barle, Slovenska cesta 55a, Ljub ljana.

Odvetnik Klemen Valter z dnem 1. 9. 2015 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na 
istem naslovu: Slovenska cesta 55a, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/439-19-60, faks 01/439-19-64.

Obveščamo vas, da bo Petra Velkavrh, rojena 9. 9. 
1978 v Kranju, odvetnica z Vrhnike, z dnem 31. 8. 2015 
prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposle-
na pri odvetniku Stanislavu Mauriju, Cankarjev trg 11, 
Vrhnika.

Odvetnica Petra Velkavrh bo z dnem 1. 9. 2015 
nadaljevala odvetniško dejavnost kot samostojna od-
vetnica na naslovu: Sinja Gorica 7, 1360 Vrhnika, 
tel. 082/054-220, faks 082/054-221.

Obveščamo vas, da bo Peter Zorin, rojen 26. 11. 
1982 v Celju, odvetnik iz Ljub ljane, Bleiweisova 30, 
z dnem 31. 8. 2015 prenehal opravljati odvetništvo kot 
samostojni odvetnik.

Odvetnik Peter Zorin z dnem 1. 9. 2015 nadaljuje 
delo kot odvetnik zaposlen v Odvetniški pisarni Wolf 
Theiss – Podružnica v Sloveniji, Bleiweisova cesta 30, 
Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je Katarina Kus, rojena 18. 6. 
1980 v Trbovljah, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 31. 8. 
2015 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica za-
poslena pri Nini Zidar Klemenčič, odvetnici iz Ljub ljane, 
Slovenska cesta 54 in se je z dnem 1. 9. 2015 zaposlila 
v Odvetniški pisarni Martelanc in Čamber Pavli, d.o.o., 
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo Kristjan Žalec, rojen 27. 1. 
1981 v Novem mestu, odvetnik iz Novega mesta, z dnem 
18. 9. 2015 prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik 
zaposlen v odvetniški družbi Škerlj, Bobnar, odvetniška 
pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 12, Novo mesto.

Odvetnik Kristjan Žalec z dnem 19. 9. 2015 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik 
na istem naslovu: Zadružna cesta 33, 8340 Črnomelj, 
tel. 0599/55-006, faks 0599/55-006.

Obveščamo vas, da se bo Diana Džubur, rojena 
1. 10. 1983 v Sarajevu, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 
14. 9. 2015 zaposlila pri Ermini Kamenčić, odvetnici iz 
Ljub ljane, Dunajska cesta 167.

VI. Preselitve
Obveščamo vas, da bo Luka Skvarča, odvetnik iz 

Cerknice, z dnem 16. 11. 2015 preselil sedež pisarne 
z naslova Ulica Za mlinom 7, Cerknica, na novi naslov: 
Notranjska cesta 42a, 1380 Cerknica, tel. 01/709-61-61, 
faks 01/709-61-62.

Obveščamo vas, da bo Andrej Borštnar, odvetnik 
iz Kopra, z dnem 1. 11. 2015 preselil sedež pisarne 
z naslova Muzejski trg 7, Koper, na novi naslov: Voj-
kovo nabrežje 23, 6000 Koper, tel. 05/627-40-41, faks 
05/627-82-95.
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Obveščamo vas, da je Brigita Žvan, rojena 21. 11. 
1971 na Jesenica, odvetnica z Jesenic, z dnem 14. 9. 
2015 preselila sedež pisarne z naslova Ulica marša-
la Tita 29, 4270 Jesenice, na novi naslov: Kranjska 
cesta 4, 4240 Radovljica, tel./faks 059/110-674.

Obveščamo vas, da bo Tadeja Predan, odvetnica 
iz Ljub ljane, z dnem 1. 8. 2015 preselila sedež pisarne 
z naslova Slomškova ulica 4, Ljub ljana, na novi naslov: 
Pražakova ulica 12, 1000 Ljub ljana, tel. 01/512-12-85, 
faks 01/512-12-86.

Obveščamo vas, da bo Tina Kramer, odvetnica iz 
Ljub ljane, z dnem 1. 8. 2015 preselila sedež pisarne 
z naslova Slomškova ulica 4, Ljub ljana, na novi naslov: 
Pražakova ulica 12, 1000 Ljub ljana, tel. 01/432-10-07, 
faks 01/432-10-06.

Obveščamo vas, da bo Renato Frelih, odvetnik iz 
Kranja, z dnem 1. 9. 2015 preselil sedež pisarne z naslo-
va Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, na novi naslov: Glavni 
trg 20, 4000 Kranj, tel. 0590/58-395, faks 0590/58-396.

Obveščamo vas, da je Peter Lipoglavšek, odve-
tnik iz Ljub ljane, z dnem 24. 8. 2015 preselil sedež 
pisarne z naslova Župančičeva ulica 8, Ljub ljana, na 
novi naslov: Trdinova ulica 4, 1000 Ljub ljana, GSM: 
041/599-942, e-pošta.: lipoglavsek5@gmail.com.

Obveščamo vas, da je Gregor Verbajs, odvetnik 
iz Ljub ljane, z dnem 24. 8. 2015 preselil sedež pisarne 
z naslova Župančičeva ulica 8, Ljub ljana, na novi naslov: 
Trdinova ulica 4, 1000 Ljub ljana, GSM: 041/865-448, 
e-pošta.: grega.verbajs@gmail.com.

Obveščamo vas, da je Janez Kočar, odvetnik iz 
Ljutomera preselil sedež pisarne z naslova Ormoška 
cesta 4, Ljutomer, na novi naslov: Kocljeva ulica 16, 9000 
Murska Sobota, tel. 02/583-18-85, faks 02/583-19-85.

Obveščamo vas, da je Odvetniška pisarna Za-
man d.o.o., Ljub ljana z dnem 24. 8. 2015 preselila 
sedež pisarne z naslova Župančičeva ulica 8, Ljub-
ljana, na novi naslov: Trdinova ulica 4, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/234-25-42, faks 01/234-25-44.

Obveščamo vas, da je Matej Podlipnik, rojen 29. 1. 
1970 v Mariboru, odvetnik iz Ljub ljane preselil sedež 
pisarne z naslova Šlandrova ulica 2, Ljub ljana, na novi 
naslov: Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljub ljana, 
tel. 0590/32-515, faks 0590/32-517.

Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Potoč-
nik in Prebil o.p., d.o.o., Ljub ljana z dnem 14. 5. 2015 
preselila sedež pisarne z naslova Dalmatinova ulica 2, 
Ljub ljana, na novi naslov: Ajdovščina 4, 1000 Ljub ljana, 
tel. 059/337-400, faks 059/337-403.

Obveščamo vas, da je Maja Ogrinc, rojena 24. 5. 
1982 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 1. 10. 
2015 preselila sedež pisarne z naslova Likozarjeva 
ulica 6, Ljub ljana, na novi naslov: Pod gabri 11, 1218 
Komenda, tel. 01/235-54-40, faks 01/235-54-41.

V. Družbe
Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška 

družba: Odvetniška pisarna Sikirica d.o.o., Ulica 1. maja 
1, 6210 Sežana.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Od-
vetniška družba Čeferin, o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, 
1290 Grosuplje spremenjena, in sicer se spremenjena 
firma glasi: Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p., 
d.o.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje.

Obveščamo vas, da je bila z dnem 8. 9. 2015 vpisa-
na v sodni register odvetniška družba: Odvetniška druž-
ba Klešnik&Logar, družba za opravljanje odvetniškega 
poklica, o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 7, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška 
družba: Odvetniška družba Maček Nuša o.p., d.o.o., 
Prešernova ulica 27, 3000 Celje.

Odvetnica Nuška Smeh Maček od dne 15. 5. 2015 
odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odve-
tniške družbe Maček Nuša o.p., d.o.o., Prešernova 
ulica 27, 3000 Celje.

Odvetniška zbornica Slovenije

 Ob-3372/15

Kolektivna organizacija ZAMP – Združenje avtor-
jev Slovenije, Kersnikova 10a, 1000 Ljub ljana, ki ima 
dovoljenje za obvezno kolektivno upravljanje kabelske 
retransmisije avtorskih del Urada za intelektualno la-
stnino (št. 800-9/96 z dne 14. 11. 1997), v skladu z Za-
konom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) vabi na 
pogajanja vse sub jekte, oziroma njihova reprezentativ-
na združenja, ki radiodifuzno retransmitirajo literarna in 
znanstvena dela ter njihove prevode preko kabla. Vsi 
zainteresirani sub jekti naj svoj interes za sodelovanje 
na pogajanjih pisno izrazijo s priporočeno pošiljko najpo-
zneje v roku 30 dni od objave vabila na: ZAMP – Združe-
nje avtorjev Slovenije, Kersnikova 10a, 1000 Ljub ljana.

ZAMP Združenje avtorjev Slovenije

 Ob-3355/15

Dom upokojencev Sežana objavlja na podlagi 
35. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upra-
vljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Predmet javne ponudbe je dvosobno stanova-
nje št. 6.E v drugem nadstropju stanovanjskega bloka 
v Sežani, Kidričeva ulica 3, v velikosti 60,15 m², stavba 
št. 289, vpisana v ZK vl. št. 1511/4, k.o. Sežana (2455), 
z ID 5738677. Za stanovanje je pridobljena energetska 
izkaznica št. 2015-256-241-19072 z dne 6. 5. 2015, ve-
ljavna do 5. 5. 2025.

2. Izklicna cena znaša 71.325 EUR.
3. Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Dom 

upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Se-
žana, s pripisom: Dom upokojencev Sežana, prodaja 
stanovanja – ne odpiraj!

4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od objave javne 
ponudbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Ponudba 
je pravočasna, če bo prispela v tajništvo zavoda s pri-
poročeno pošiljko ali bo prinešena osebno v zapečateni 
pisemski ovojnici, najkasneje do 23. 11. 2015 do 9. ure.

5. Ponudniki morajo pred potekom roka za oddajo 
ponudb položiti varščino v višini 10 % izklicne cene. 
Varščino je potrebno nakazati na račun Doma upoko-
jencev Sežana, št. 01100-6030268485. Ponudnikom, ki 
s ponudbami ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena v roku 
5 dni po preteku roka za zbiranje ponudb brez obresti.

6. Edini kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika 
je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudni-
ku bo odločala komisija za vodenje postopka javnega 
zbiranja ponudb.

7. Pogoji javne ponudbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje 

točne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko, 
matično številko (oziroma EMŠO), številko transakcij-
skega računa in naziv ter naslov banke za vračilo vpla-
čane varščine);

– fizične osebe morajo ponudbi priložiti kopijo oseb-
ne izkaznice ali

– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji 
morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane 
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v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi AJPES, zakoniti 
zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za 
zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven 
Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz so-
dnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti 
starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe;

– tuje pravne ali fizične osebe morajo ponudbi prilo-
žiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko pri-
dobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna 
pogodba;

– ponujeno ceno;
– dokazilo o plačilu varščine.
8. Nepremičnina se prodaja po načelu videno–ku-

pljeno.
9. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni 

od roka za predložitev ponudb. Rok za sklenitev pro-
dajne pogodbe je 15 dni od poteka roka za predložitev 
ponudb. Uspeli ponudnik mora plačati celotno kupnino 
v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Rok in pla-
čilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega po-
sla. Položena varščina se všteje v kupnino. Če izbrani 
ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, 
se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se 
varščina ne vrača.

10. Dom upokojencev Sežana si pridržuje pravico, 
da ne sklene pogodbe z nobenim izmed prijavljenih po-
nudnikov, oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do 
sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti.

11. Stroške overitve pogodbe pri notarju, davek na 
promet nepremičnin plača prodajalec. Predlog za uredi-
tev zemljiško knjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni 
pogodbi poda kupec, ki nosi tudi vse nastale stroške.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje 
ponudb bo 23. 11. 2015 ob 11. uri v sejni sobi Doma 
upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, Sežana.

13. Podrobnejši podatki in informacije glede pred-
meta javne ponudbe so dostopni v Domu upokojencev 
Sežana, tel. 05/731-17-00. Ogled nepremičnine je mo-
žen po predhodni najavi na ta naslov.

Dom upokojencev Sežana

 Ob-3365/15

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komen-
da, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 14/15) in 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14)

javno zbiranje ponudb
za prodajo pravice do uporabe kabelske 

kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni 
Komenda in ustanovitev služnosti

1. Uvod: Občina Komenda objavlja javno zbiranje 
ponudb za prodajo pravice do uporabe kabelske kanali-
zacije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda in usta-
novitev služnosti. Razpisna dokumentacija določa pogo-
je, pod katerimi se lahko ponudniki udeležijo postopka 
zbiranja ponudb, način oddaje, postopek odpiranja, pre-
gleda in način izbire najugodnejšega ponudnika. Če ta 
dokumentacija povzema in pojasnjuje v Republiki Slove-
niji in Občini Komenda veljavne predpise, jo je potrebno 
upoštevati kot besedilo informativne narave. Cilj javnega 
zbiranja ponudb je zagotoviti vzpostavitev in nemoteno 
delovanje TK omrežja za končne uporabnike. Občina 

ocenjuje, da je na trgu več zainteresiranih ponudnikov, 
zato želi v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti pridobiti več 
ponudb, med katerimi bo izbrala najugodnejšo.

2. Prodajalec in organizator zbiranja ponudb: pro-
dajalec in organizator zbiranja ponudb je Občina Ko-
menda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, matična šte-
vilka: 1332155000, ID za DDV: SI22332570. Za vodenje 
in nadzor postopka župan Občine Komenda imenuje 
komisijo, ki je odgovorna za izvedbo celotnega postopka 
javnega zbiranja ponudb.

3. Povabilo k oddaji ponudb: Občina Komenda 
vabi vse zainteresirane, da skladno z razpisno doku-
mentacijo oddajo ponudbo za sodelovanje v postopku 
javnega zbiranja ponudb za prodajo pravice do upora-
be kabelske kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni 
Komenda in ustanovitev služnosti na nepremičninah 
v lasti Občine Komenda, vse z namenom vzpostavi-
tve, obratovanja, vzdrževanja in nadzora tega omrežja. 
Prodaja pravice do uporabe in ustanovitev služnosti 
se izvajata skupaj. Povabilo k oddaji ponudb se objavi 
v Uradnem listu RS.

4. Dodatna pojasnila dokumentacije in prilog: razpi-
sna dokumentacija je na razpolago na Občini Komenda, 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Vpogled in dvig razpi-
sne dokumentacije je možen po predhodni najavi preko 
elektronskega naslova marjan.potocnik@komenda.si. 
Pojasnila je mogoče zahtevati preko istega naslova naj-
kasneje do vključno 19. 11. 2015. Možen je tudi ogled na 
terenu po predhodnem dogovoru na tel. 041/651-795. 
Občina Komenda si pridržuje pravico spremeniti ali do-
polniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot 
odgovor na prošnjo za pojasnilo. Spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije bodo objavljene na enak 
način kot javni razpis. Vsaka sprememba ali dopolnitev 
postane del razpisne dokumentacije. V tem primeru lah-
ko občina podaljša rok za oddajo ponudb.

5. Predmet in pogoji za prodajo pravice do upo-
rabe kabelske kanalizacije za TK omrežje v Poslovni 
coni Komenda: predmet prodaje je pravica do uporabe 
kabelske kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni 
Komenda. Trasa večcevne kabelske kanalizacije s sku-
pno dolžino 9.447,00 metrov, ki je namenjena uporab-
nikom 277 parcel v skupni površini cca 86 ha, poteka 
po parcelah parc. št. 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 
2072, 2073, 2075, 2076, 2077, 2078, 2081, 2082, 2083, 
2084, 2085, 2086, 2087, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 
2094, 2095, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 2107, 
2108, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 
2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2128, 2129, 
2130, 2134, 2135, 1333/51, 1333/15, 1333/53, 1435/2, 
1418/14, 1418/9, 1333/39, 1333/40 in 1333/26, vse k.o. 
1905 Moste. Kabelska kanalizacija ima pravnomočna 
gradbena in uporabna dovoljenja. Kabelska kanaliza-
cija je delno zasedena z uporabnikoma T2, d.o.o. in 
Telekom d.d. Pravno razmerje z navedenima uporabni-
koma ni urejeno in bo predmet dogovorov med izbranim 
ponudnikom in uporabnikoma omrežja. Za pravico do 
uporabe kabelske kanalizacije ponudnik plača kupnino, 
v katero je vključeno tudi nadomestilo za služnost, ki 
bo ustanovljena na nepremičninah, kjer leži omrežje. 
Ponudnik s sodelovanjem v postopku javnega zbiranja 
ponudb potrjuje, da si je omrežje ogledal oziroma si ga 
je imel možnost ogledati, ter je zato v celoti seznanjen 
z obstoječim stanjem in se odreka vsakršnim zahtev-
kom iz naslova stvarnih in pravnih napak. Od ponudnika 
se pričakuje, da bo zagotovil priključitev posameznega 
uporabnika v 30 dneh od vsakokratnega prejema zahte-
ve posameznega uporabnika za priključitev.
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6. Predmet in pogoji ustanovitve služnosti: predmet 
javnega zbiranja ponudb je tudi ustanovitev služnostne 
pravice za vzpostavitev, obratovanje, vzdrževanje in 
nadzor kabelske kanalizacije za TK omrežje. Služnostna 
pravica bo zajemala vzpostavitev delujočega TK omrež-
ja, obratovanje kabelske kanalizacije v prenosnem in 
distribucijskem TK omrežju in pripadajoče infrastruk-
ture, vzdrževanje kabelske kanalizacije v tem omrež-
ju, dostop do kabelske kanalizacije v tem omrežju za 
potrebe obratovanja, vzdrževanja, popravil in nadzora 
infrastrukture, odstranjevanje naravnih ovir pri obrato-
vanju in vzdrževanju kabelske kanalizacije. Občina bo 
v korist izbranega ponudnika ustanovila služnost na 
svojih nepremičninah. Prav tako bo občina uredila usta-
novitev služnosti na parcelah, ki niso v njeni zemljiško-
knjižni lasti, to je na parc. št. 1435/2, 1418/14, 1418/9, 
1333/39, 1333/40 in 1333/26, vse k.o. 1905 Moste, in 
sicer v okvirnem roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe 
z izbranim ponudnikom. Služnost bo ustanovljena za 
zakonsko maksimalno dovoljeni čas z zavezo občine 
in ostalih lastnikov parcel za podaljšanje služnosti za 
nedoločen čas. Izbrani ponudnik mora upoštevati vse 
pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo in Po-
godbo o ustanovitvi služnosti, katere vzorec je sestavni 
del te razpisne dokumentacije. Nadomestilo za služnost 
je vključeno v kupnino za pridobitev pravice do uporabe 
kabelske kanalizacije za TK omrežje.

7. Oddaja ponudb: ponudba bo štela za pravoča-
sno, če bo prispela na sedež Občine Komenda, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda, najkasneje do 23. 11. 2015 do 
12. ure. Ponudba se odda v zaprti ovojnici, naslovljeni 
na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komen-
da, s pripisom »Ponudba za TK omrežje Poslovna cona 
Komenda«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen 
polni naslov ponudnika. Neustrezno označene ponudbe 
ter ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za sprejem 
ponudb, bodo izločene iz postopka ter bodo neodprte 
vrnjene ponudniku.

8. Spreminjanje in dopolnjevanje oddanih ponudb: 
ponudniki lahko svoje ponudbe spreminjajo oziroma 
dopolnjujejo do poteka roka za oddajo ponudb. Spre-
membe oziroma dopolnitve morajo biti oddane na enak 
način kot ponudbe.

9. Veljavnost ponudb: ponudbe so zavezujoče in 
morajo biti veljavne vsaj 6 mesecev od poteka roka za 
oddajo ponudb.

10. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 
23. 11. 2015 ob 13. uri, v prostorih Občine Komenda, 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Strokovna komisija 
bo vse pravočasne in pravilno označene ponudbe odprla 
in preverila njihovo popolnost. Strokovna komisija lahko 
od ponudnikov zahteva dopolnitve ali pojasnila posame-
znih delov ali celotne ponudbe. Kolikor ponudba v roku, 
postavljenem v pozivu k dopolnitvi oziroma pojasnilu, 
ne bo dopolnjena oziroma pojasnjena, bo taka ponudba 
izločena iz postopka javnega zbiranja ponudb.

11. Izbira najugodnejšega ponudnika: Občina Ko-
menda bo v 30 dneh po odpiranju ponudb sprejela od-
ločitev o izbiri. Odločitev bo poslana vsem ponudnikom, 
ki bodo sodelovali v postopku javnega zbiranja ponudb. 
Občina ni zavezana k izbiri kateregakoli ponudnika in 
lahko postopek javnega zbiranja kadarkoli prekine oziro-
ma od njega odstopi. Občina bo z izbranim ponudnikom 
sklenila Pogodbo o prodaji pravice do uporabe kabelske 
kanalizacije za TK omrežje v Poslovni coni Komenda 
in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, v katerih bodo na-
tančno opredeljene pravice in obveznosti pogodbenih 
strank. Občina lahko vse do sklenitve pogodb spremeni 
odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika ali odstopi 

od prodaje in ustanovitve služnosti, če nastopijo okoli-
ščine, ki kažejo na to, da izbrani ponudnik ne bo mogel 
izpolnjevati obveznosti iz pogodb. Če izbrani ponudnik 
zavrne sklenitev pogodb ali se v 8 dneh od prejema 
poziva k podpisu nanj ne odzove, lahko občina pogodbi 
sklene z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Osnut-
ka pogodb sta sestavni del razpisne dokumentacije.

12. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: edi-
no merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponu-
jena kupnina. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo 
kupnino. Izhodiščna kupnina znaša 154.000,00 EUR 
+ DDV. V kupnino je zajet nakup pravice do uporabe TK 
omrežja in nadomestilo za ustanovitev služnosti. Plačilo 
se izvede v 30 dneh po podpisu pogodbe.

13. Varščina za resnost ponudbe kot pogoj za so-
delovanje v postopku javnega zbiranja ponudb: vsak 
ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe ob 
oddaji ponudbe položiti varščino v višini 10 % od najniž-
je možne ponujene cene kupnine, to je 15.400,00 EUR. 
Varščina se nakaže na račun Občine Komenda, št. 
SI 56 0110 0010 0002 377, potrdilo o vplačilu varščine, 
potrjeno s strani banke, se priloži ponudbi. Ponudnikom, 
katerih ponudbe ne bodo sprejete, se bo brezobre-
stni znesek varščine vrnil na njihov transakcijski račun 
v 15 dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Varščina 
izbranega ponudnika se všteje v znesek kupnine.

14. Plačilna sposobnosti ponudnika: ponudnik mora 
biti plačilno sposoben in mora imeti zagotovljene vire 
sredstev za izpolnitev obveznosti za izpolnitev pogod-
benih obveznosti.

15. Vsebina in oblika ponudbe: ponudba mora 
biti predložena v slovenskem jeziku in na predpisa-
nih obrazcih. Ponudbe, ki ne bodo pripravljene v skla-
du z razpisno dokumentacijo, bodo izločene. Ponudbo 
mora podpisati oseba, ki ima pravico zastopati ponudni-
ka. Kjer je to izrecno zahtevano, morajo biti listine po-
nudbe parafirane. Morebitne popravke pri izpolnjevanju 
obrazcev mora ponudnik označiti z žigom in podpisom.

16. Ostala pravila in pogoji javnega zbiranja po-
nudb: vse stroške priprave ponudbe, spremljajoče do-
kumentacije ter stroške oddaje krije ponudnik. Občina 
Komenda zainteresirane ponudnike zgolj informativno 
obvešča, da je za morebitno umestitev TK centrale moč 
po tržni ceni kupiti parcelo št. 1333/44, v izmeri 72 m2 
ali ustrezen del parcele št. 1333/5, ki sicer meri 752 m2. 
Prodaja teh zemljišč ni predmet tega razpisa.

Občina Komenda

 Ob-3366/15

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15) in 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14), Občina Komenda objavlja

2. javno zbiranje ponudb
za prodajo plinovodnega omrežja in ustanovitev 

služnosti v 1. fazi poslovne cone Komenda
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Občina 

Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Povabilo k oddaji ponudb in razpisna dokumenta-

cija se pridobi po predhodnem zaprosilu preko elektron-
skega naslova marjan.potocnik@komenda.si.

3. Predmet prodaje je plinovodno omrežja v 1. fazi 
poslovne cone Komenda. Trasa omrežja v skupni dol-
žini 1.616,00 m je neposredno in posredno namenjena 
uporabnikom 277 parcel v skupni okvirni izmeri 86 ha 
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v Poslovni coni Komenda in je hkrati povezava na plino-
vodno omrežje za naselja v občinah Komenda in Cerklje. 
Omrežje poteka po parcelah parc. št. 1333/51, 1333/53, 
2067, 1333/15 (parcele so v lasti Občine Komenda) ter 
1333/67, 1333/47 in 1333/48 (parcele niso v lasti ob-
čine, ki pa se obveže pridobiti služnost v korist kupca 
plinovodnega omrežja, kot je to opredeljeno v naslednji 
točki), vse k.o. 1905 Moste. Plinovod se skladno z določili 
474. člena Energetskega zakona prodaja skupaj z usta-
novitvijo brezplačne služnosti na občinskih parcelah.

4. Predmet javnega zbiranja ponudb je tudi usta-
novitev služnostne pravice za vzpostavitev, obrato-
vanje, vzdrževanje in nadzor plinovodnega omrežja. 
Služnostna pravica bo zajemala naslednja upravičenja: 
vzpostavitev, obratovanje in vzdrževanje plinovodnega 
omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do plinovo-
dnega omrežja za potrebe njegovega obratovanja, vzdr-
ževanja, popravil in nadzora, odstranjevanje naravnih 
ovir pri obratovanju in vzdrževanju plinovodnega omrež-
ja. Občina bo v korist izbranega ponudnika ustanovila 
služnost na svojih nepremičninah, prav tako bo Občina 
Komenda uredila ustanovitev služnosti na parcelah, ki 
niso v njeni lasti, in sicer v okvirnem roku 6 mesecev 
od sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. Služnost 
bo ustanovljena za zakonsko maksimalno dovoljeni čas 
z zavezo Občine Komenda in ostalih lastnikov parcel 
za podaljšanje služnosti za nedoločen čas. Izbrani po-
nudnik mora upoštevati vse pogoje, določene s to raz-
pisno dokumentacijo in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, 
katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije.

5. Pojasnila je mogoče zahtevati preko elektronske 
pošte na naslovu marjan.potocnik@komenda.si. Možen 
je tudi ogled omrežja na terenu po predhodnem dogovo-
ru preko telefona št. 041/651-795. Skrajni rok za vpra-
šanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije je 
do vključno 19. 11. 2015.

6. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo pri-
spela na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda, najkasneje do 23. 11. 2015 do 10. ure. Po-
nudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici, naslovljeni na 
Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 
s pripisom »Ponudba za nakup plinovodnega omrežja«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
ponudnika. Neustrezno označene ponudbe ter ponudbe, 
ki bodo prispele po poteku roka, bodo kot nepravilne 
oziroma prepozne izločene iz postopka ter bodo neod-
prte vrnjene ponudniku. Ponudniki lahko svoje ponudbe 
spreminjajo oziroma dopolnjujejo do poteka roka za 
oddajo ponudb. Spremembe oziroma dopolnitve mora-
jo biti oddane na enak način kot ponudbe. Ponudbe so 
zavezujoče in morajo biti veljavne vsaj 6 mesecev od 
poteka roka za oddajo ponudb.

7. Ponudba mora biti predložena v slovenskem 
jeziku in na predpisanih obrazcih. Občina bo ponudbo 
izločila iz postopka javnega zbiranja ponudb kot nepra-
vilno, če ponudba ne bo pripravljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo.

8. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 23. 11. 
2015 ob 11. uri, v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda.

9. Občina Komenda bo v 30 dneh po odpiranju 
sprejela odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika. 
Odločitev bo poslana vsem ponudnikom, ki bodo so-
delovali v postopku javnega zbiranja. Občina ni zave-
zana k izbiri kateregakoli ponudnika in lahko postopek 
javnega zbiranja ponudb kadarkoli prekine oziroma od 
njega odstopi.

10. Občina bo z izbranim ponudnikom sklenila Po-
godbo o prodaji plinovodnega omrežja v 1. fazi Poslovne 

cone Komenda in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, v ka-
terih bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti 
pogodbenih strank. Osnutka pogodb sta sestavni del 
razpisne dokumentacije.

11. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudni-
ka je ponujena kupnina. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo 
ponudil najvišjo kupnino. Izhodiščna višina kupnine zna-
ša 51.591,75 EUR + DDV. Kupnina se plača v 30 dneh 
po podpisu pogodbe.

12. Vsak ponudnik mora kot garancijo za resnost 
ponudbe ob oddaji ponudbe položiti varščino v višini 
10 % od najnižje možne ponujene cene kupnine, kar 
znaša 5.159,18 EUR, na račun Občine Komenda, št. 
SI56 0110 0010 0002 377 in potrdilo o vplačilu varščine, 
potrjeno s strani banke, priložiti k ponudbi. Varščina se bo 
štela v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena.

13. Ponudnik mora biti plačilno sposoben in mora 
imeti zagotovljene vire sredstev za izpolnitev obveznosti 
po tem javnem razpisu oziroma za izpolnitev pogodbe-
nih obveznosti.

14. Vsi stroški priprave ponudbe in spremljajoče 
dokumentacije ter stroški oddaje ponudbe so stroški 
ponudnika.

Občina Komenda

Št. 478-52/2015 Ob-3376/15

Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14), 55. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in 2. točke 
7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011) 
in Programa nakupa in prodaje stvarnega premoženja 
Občine Lenart za leto 2015, ki ga je sprejel Občinski svet 
Občine Lenart na seji dne 29. 1. 2015 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta: ob-
cina@lenart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti 

Občine Lenart:
1. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 712/1, ID 

znak 532-712/1-0, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina 
zemljišča 878 m2.

2. Nezazidano stavbno zemljiše, parc. št. 712/5, ID 
znak 532-712/5-0, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina 
zemljišča znaša 1.042 m2.

3. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1297/2, 
ID znak 530-1297/2, k.o. Partinje, površina zemljišča 
znaša 1939 m2.

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih 
nepremičnin:

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Lenart za območje nove Občine Lenart v letu 2002 (Ura-
dni list RS, št. 78/04),

– Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene 
digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim se-
stavinam veljavnih prostorskih aktov za območje Občine 
Lenart (MUV, št. 20/10),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto 
Lenart (Uradni list RS, št. 56/92, 54/95, 91/02, 82/03, 
MUV, št. 4/08, 31/08, 16/09, 2/11, 4/11),
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– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini 
Lenart (Uradni list RS, št. 2/01 in 74/04, MUV, št. 24/05, 
35/07, 9/10, 8/11 in 5/14).

Izklicna cena nepremičnine pod točko A skupaj 
z 22 % DDV znaša 17.560,00 EUR.

Izklicna cena nepremičnine pod točko B skupaj 
z 22 % DDV znaša 20.840,00 EUR.

Izklicna cena nepremičnine pod točko C skupaj 
z 22 % DDV znaša 43.920,00 EUR.

V ceni predmetnih nepremičnin ni zajet komunalni 
prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunal-
nega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po 
uradni dolžnosti.

III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se 

prodajajo kot zaključena celota.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–

kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe.

Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja po-
nudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za 
nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart: 
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni 
sklic na številko:

Pod točko A: 00 712/1
Pod točko B: 00 712/5
Pod točko C: 00 1297/2.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 

brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh 
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena 
sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupni-
ne na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto.

Po plačilo kupnine v celoti kupec lahko vpiše spre-
membo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

V. Drugi pogoji
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, si Občina 

Lenart obdrži neodplačno ter časovno neomejeno slu-
žnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne 
komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice 
se vpišejo v zemljiško knjigo.

Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem 
območju je potrebno upoštevati smernice in projektne 
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, 
ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.

VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 

sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-

nega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-

ne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo: do dneva 

sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-

čene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.

VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponu-
dnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil 
najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če 
bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo 
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob 
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno 
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo 
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema 

sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe 
o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, DDV 
ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. 
Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpi-
som le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spre-
membe lastninske pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremič-

nine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov 
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali od-
dajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 23. 11. 
2015 do 8. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovoj-
nici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno:

Za nepremičnino pod točko A »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnine – A«.

Za nepremičnino pod točko B »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnine – B«.

Za nepremičnino pod točko C »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnine – C«.

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

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po 
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne, 23. 11. 2015, ob 
9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-

mičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Lenart pri Brigiti Rojs, brigita.rojs@le-
nart.si, tel. 729-13-20, kjer lahko pridobijo tudi razpisno 
dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo 
v glavni pisarni Občine Lenart.

Občina Lenart
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Št. 3528-31/2015 Ob-3377/15

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 
8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc (v 
nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 75/15), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13 in 10/14) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega 
premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 
4/12), razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so na-

slednji poslovni prostori:
a) Prešernova cesta 2, v izmeri 121,2 m2, z na-

membnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge stori-
tvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 
728,70 EUR;

b) Pittonijeva ulica 4, v izmeri 21,4 m2, z namemb-
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 173,13 EUR;

c) Gregorčičeva ulica 29, v izmeri 32,6 m2, z na-
membnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitve-
ne dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 
178,00 EUR;

d) Koprska ulica 34, v izmeri 18,4 m2, z namemb-
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 123,93 EUR;

e) Smrekarjeva ulica 27, v izmeri 30,0 m2, 
z namembnostjo frizerski salon oziroma druge stori-
tvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 
220,27 EUR;

f) Muzčeva ulica 1, v izmeri 17,4 m2, z namembno-
stjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 167,42 EUR;

g) Koprska ulica 20, v izmeri 68,8 m2, z namemb-
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 405,00 EUR;

h) Alietova ulica 18, v izmeri 26,8 m2, z namembno-
stjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejav-
nosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 174,86 EUR;

i) Premrlova ulica 4, v izmeri 42,3 m2, z namemb-
nostjo skladišča oziroma druge storitvene dejavnosti. 
Izklicna cena mesečne najemnine je 172,64 EUR;

j) Ribiška ulica 1, v izmeri 26,0 m2, z namembnostjo 
frizerski salon oziroma druge storitvene dejavnosti. Iz-
klicna cena mesečne najemnine je 169,00 EUR.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem 
za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve 
pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje 
se odda ponudba posebej.

II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in 

fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj se-
dež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in 
EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni 
podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zago-
toviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik 
posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponu-
dnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral 
ustrezno dejavnost.

2. Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, 
ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in 

ne morejo pridobiti takih listin, kot jih javni razpis zahteva 
od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki 
imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine 
od pristojnih organov in institucij v okviru pravne uredi-
tve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine, ki jih 
javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samo-
stojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje 
podatke in dokazila:

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom po-
nudbe;

– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma iz-
pisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija oseb-
nega dokumenta;

– izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Občine 
Izola (Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim 
premoženjem Občine Izola, bo verodostojnost izjave 
preveril v Službi za računovodstvo in finance neposre-
dno pred sklenitvijo najemne pogodbe);

– potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije 
o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni 
glede na dan oddaje ponudbe;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan osnutek najemne pogodbe (seznanje-

nost z vsebino pogodbe);
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se 

v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:

– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki 
in kazalniki za leto 2014;

– za samostojne podjetnike posameznike: BON 
1/SP s podatki in kazalniki za leto 2014.

3. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Izbrani ponudnik si mora pred začetkom obrato-
vanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega 

prostora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na 

podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene 
stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku 
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 
18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na na-
slov: Občina Izola TRR 01240-0100006381, s pripisom 
»vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se var-
ščina nanaša. Vplačana varščina se bo pri izbranem 
ponudniku – najemniku koristila za plačilo morebitnih 
neplačanih obratovalnih in drugih stroškov ali najemnin, 
ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbi-
ri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema 
ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, 
varščina zapade v korist Občine Izola. Kolikor so ob 
prenehanju najemnega razmerja poravnane vse naje-
mnine, obratovalni in drugi stroški, se vplačana varščina 
najemniku vrne.

Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh 
po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola. 
Plačilo najemnine v določenem roku, je bistvena sesta-
vina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna naje-
mnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre-
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davč-
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ne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne 
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, 
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdr-
ževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški 
zavarovanja in drugi stroški, povezani s poslovnim pro-
storom) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih 
sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist Občine.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma ponudnikov so:

Merila Možne točke
1 Kvaliteta in zanimivost programa do 20
2 Višina ponujene najemnine:

– najemnina je višja od izhodiščne
– vsakih 20 EUR = 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 
0 točk

3 do 6 mesecev – izkušenj in 
pozitivno poslovanje

0

4 od 6 mesecev do 1 leta – izkušenj 
in pozitivno poslovanje

10

5 od 1 do 3 leta – izkušenj in 
pozitivno poslovanje

20

6 3 leta in več – izkušenj in pozitivno 
poslovanje

30

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim 
številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov, 
kolikor je poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več 
ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi 
opravila pogajanja.

V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava 
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zah-
tevanimi podatki in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepo-
polne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine 
Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Po-
nudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva 
zaključka razpisnega roka.

VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti 

kot priporočeno pošiljko najpozneje do 23. 11. 2015 (da-
tum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno na-
brežje 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih 
ur v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 
8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako 
»javni razpis – ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor 
pod oznako a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) (ustrezno 
obkroži)«, z navedbo poslovnega prostora, za katerega 
kandidirajo. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden 
naziv in naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo 
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav ne-
odprte vrnjene prijavitelju.

VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala komisija za oddajo nepremičnega pre-
moženja v najem, imenovana s sklepom župana 
št. 011-10/2015 z dne 3. 2. 2015.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 25. 11. 
2015 od 15.30 dalje, v sejni sobi v pritličju na naslovu 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo od-
pirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so 
bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna ko-
misija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana 
dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija 
ne bo upoštevala.

VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim 

premoženjem, po prejemu zapisnika komisije, izda skle-
pe o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. 
Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje 
v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne 
pogodbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. 
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navede-
nem roku, bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim 
najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo 
sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer za do-
ločen čas 1 leto od sklenitve pogodbe, z možnostjo 
podaljšanja do 5 let. Stroške notarskega zapisa plača 
najemnik.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na 

ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posle-
dic zase in/ali za kogarkoli:

– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremič-
nin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudni-
kom povrne varščina,

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpi-
su ne izbere nobenega od ponudnikov,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja.

O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti 
ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do 

izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani 
Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani ponudniki jo 
lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni 
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zain-
teresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-00-232 – Ste-
fanija Rajčić Sedlarević ali na 05/66-00-100 (centrala 
– vodja Urada za upravljanje z občinskim premoženjem 
UUOP).

Občina Izola
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Št. 2153-6/2007/16 Ob-3353/15

V register političnih strank se pri politični stran-
ki Krščanski socialisti Slovenije, s skrajšanim ime-
nom »Socialisti«, s kratico imena KSS in s sedežem 
v Ljub ljani, Mihov štradon 13, ter z matično številko 
1030132000, vpiše sprememba statuta, sprememba 
imena v: Krščanski socialisti Slovenije – Krekovi sociali-
sti in sprememba skrajšanega imena stranke v: Krekovi 
socialisti.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-13/2015-2 (6010) Ob-3121/15

Sindikat Zaporov Maribor, vpisan v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 12. 5. 1993, 
pod zaporedno številko 36/1993, je spremenil naziv 
sindikata, in sicer: Osnovna organizacija Sindikata 
ZPKZ Maribor.

Skrajšano ime sindikata je OO Sindikat ZPKZ Ma-
ribor.

Sprememba naziva sindikata velja od 24. 9. 2015 
dalje in je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 13/2015, 
z dne 24. 9. 2015.

Evidence sindikatov
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 Ob-3363/15

Samostojna podjetnica MB TEKSTIL, Evgenija Jar-
čič s.p. (naslov: Vetrinjska ulica 5, 2000 Maribor, matič-
na št. 5456277000, davčna št. SI70439338) na podlagi 
drugega odstavka 75. člena ZGD obvešča, da bo svojo 
dejavnost nadaljevala v drugi pravnoorganizacijski obliki 
kot družba z omejeno odgovornostjo. Sprememba bo 
izvršena po preteku trimesečnega roka od objave.

MB tekstil, Evgenija Jarčič s.p.

 Ob-3378/15

Podjetnik AVTO VLEKA, POPRAVILA MOTORNIH 
VOZIL, PREVOZI OSEB IN STVARI MARJAN VOZELJ 
s.p., kratko ime Marjan Vozelj s.p., naslov: Rudnik I 11B, 
1000 Ljub ljana, matična številka 5302585000, davčna 
številka 32278080, objavljam, da bom poslovanje svoje-
ga podjetja (s.p.) prenesel na družbo VOZELJ transporti, 
storitve in trgovina d.o.o., skrajšano ime VOZELJ d.o.o. 
sedež družbe: Cesta dveh cesarjev 174, 1000 Ljub-
ljana, matična številka: 6941346000, davčna številka: 
74742680.

S prenosom poslovanja bodo prenesene na d.o.o. 
tudi vse pravice in obveznosti, ki jih imam kot podjetnik 
v zvezi z s.p. Družba Vozelj d.o.o. bo kot univerzalni 
pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja s pre-
nesenim s.p. Prenos poslovanja v skladu s 673. členom 
ZGD-1 se bo izvršil predvidoma 90 dni od dneva objave.

Marjan Vozelj s.p.

Objave gospodarskih družb
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Zavarovanja terjatev

SV 553/2015; DK 22/2015 Ob-3383/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribo-
ra, opravilna številka SV 553/2015; DK 22/2015 z dne 
4. 11. 2015, je bila nepremičnina, dvosobno stanova-
nje z oznako B, št. 14, v četrtem nadstropju, v skupni 
izmeri 77,20 m2, skupaj z balkonom in mansardnim 
delom, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Valvasor-
jeva ulica 20, ident. št. stavbe 329, zgrajene na parceli 
št. 461/0, k.o. 659 – Tabor (po podatkih GURS-a ima 
nepremičnina na dan sklenitve notarskega zapisa ID 
znak 659-329-17); last dolžnika – zastavitelja Andreja 
Čurila in zastaviteljice Mateje Hrastelj, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 19. 2. 2003, sklenjene med 
njima in Dejanom Purišič; zastavljena v korist upnice 
Nove KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 
2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 
72.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje 
do vključno 15. 11. 2040.

SV 552/2015; DK 21/2015 Ob-3384/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribo-
ra, opravilna številka SV 552/2015; DK 21/2015 z dne 
4. 11. 2015, je bila nepremičnina, dvosobno stanova-
nje z oznako B, št. 14, v četrtem nadstropju, v skupni 
izmeri 77,20 m2, skupaj z balkonom in mansardnim 
delom, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Valvasor-
jeva ulica 20, ident. št. stavbe 329, zgrajene na parceli 
št. 461/0, k.o. 659 – Tabor (po podatkih GURS-a ima 
nepremičnina na dan sklenitve notarskega zapisa ID 
znak 659-329-17); last dolžnice – zastaviteljice Mateje 
Hrastelj in zastavitelja Andreja Čurila, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 19. 2. 2003, sklenjene med 
njima in Dejanom Purišič; zastavljena v korist upnice 
Nove KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 
2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 
123.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje 
do vključno 15. 11. 2040.



Stran 1990 / Št. 84 / 6. 11. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč

Izvršbe

VL 45758/2014 Os-3095/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Novem mestu VL 45758/2014 z dne 4. 4. 2014, ki 
je postal pravnomočen dne 17. 4. 2014, je na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja Nikole Trifunovića iz No-
vega mesta, opr. št. IZV 2014/01225 z dne 30. 9. 2014, 
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je 
stanovanje v samostoječi stavbi z enim stanovanjem na 
naslovu Trdinova cesta 19, Šentjernej, stavba s št. 956 
katastrske občine 1476-Šentjernej (številka dela stavbe: 
1, neto tlorisna površina dela stavbe 105,80 m2), v lasti 
dolžnika Gorazda Jurkoviča do 1/1, zarubljena v korist 
upnika Slovensko zavarovalno združenje, Gospodarsko 
interesno združenje, Železna cesta 14, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 1.229,79 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima po-
men zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 9. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

Z 27/2015 Os-3171/15

V zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, ki jo 
zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo Republike 
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, proti dolžnici Sonji 
Murgelj, Št. Jurij 82, Grosuplje, ki jo zastopa zak. zast. 
Bandelj Alojz – odvetnik, Gubčeva cesta 9, Trebnje, 
zaradi izterjave 2.686,22 EUR s pp, je dolžnik neznan 
in v tem postopku nima pooblaščenca, vročitev pa se 
mu ne more opraviti. Zato mu je sodišče skladno z do-
ločilom 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) postavilo 
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Alojza Bandlja, 
Gubčeva 9, Trebnje. Začasni zastopnik ima v skladu 
s prvim odstavkom 83. člena ZPP v tem postopku vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo za-
stopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika (drugi odstavek 83. člena ZPP).

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 5. 10. 2015

3171 I 2978/2007 Os-2813/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike, 
Dunajska 21, Ljub ljana, proti dolžniku Marju Evačič, 
Celovška cesta 150, Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 
0,00 EUR, sklenilo:

dolžniku Marju Evačiču, neznanega prebivališča, 
se v izvršilni zadevi pod opr. št. I 2978/2007 postavi za-

časni zastopnik odvetnik Matevž Jarc, Trdinova ulica 7, 
Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal 
dolžnika od dneva postavitve dalje, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 7. 2015

VL 92033/2015 Os-3223/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., 
Trg republike 2, Ljub ljana, ki jo zastopa Edita Vrtovec, 
Trg republike 2, Ljub ljana, proti dolžnici Vesni Zver, 
Celovška cesta 150, Ljub ljana, ki jo zastopa zak. zast. 
Šešerko Tomaž – odvetnik, Tavčarjeva ulica 3, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 1.532,16 EUR, sklenilo:

S sklepom z dne 5. 10. 2015 postavljena začasna 
zastopnica odv. Vesna Šafar, Resljeva 25, Ljub ljana, 
se razreši.

Za začasnega zastopnika dolžnici Vesni Zver, Ce-
lovška cesta 150, Ljub ljana se postavi odv. Tomaž Še-
šerko, Tavčarjeva ulica 3, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 10. 2015

VL 109855/2015 Os-3321/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Katja Vidmar, Miklošičeva 19, Ljub ljana, proti 
dolžniku Milanu Bojer, Strma pot 5, Izola - Isola, ki ga 
zastopa odvetnica Brankica Savić, Smrekarjeva ulica 3, 
Izola - Isola, zaradi izterjave 2.509,64 EUR, sklenilo:

dolžniku Milanu Bojer, Strma pot 5, Izola - Isola, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Brankica 
Savić, Smrekarjeva 3, Izola.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 21. 10. 2015

0174 VL 3009/2014 Os-3256/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi 
upnika Komunala Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., 
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Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa zak. zast. 
Andrej Miška, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica - dostava, 
po odv. Vuga Dragica – odvetnica, Partizanska ulica 55, 
Nova Gorica, proti dolžniku Afrimu Sejadinovski, Loko-
vec 185, Čepovan – prej, sedaj nima bivališča v RS, 
zaradi izterjave 68,94 EUR, sklenilo:

dolžniku Afrimu Sejadinovskemu se na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Branka Me-
vlja Turk.

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 9. 2015

I N 16/2015 Os-3285/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 
Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagateljice Repu-
blike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Novi 
Gorici, zoper nasprotnega udeleženca Jožefa Mizerit, 
Šmartno, Kojsko, izven naroka, dne 9. 7. 2015 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku se nasprotnemu udeležencu 
Jožefu Mizeritu, neznanega bivališča, postavi začasna 
zastopnica, odvetnica Vesna Fašink iz Idrije, ki bo za-
stopala nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi 
I N 16/2015 vse dokler nasprotni udeleženec ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 10. 2015

Oklici dedičem

D 423/2012 Os-1305/15

Milan Tintor iz Kopra, Ul. II. Prekomorske brigade 
14, je dne 24. 2. 2012 umrl in ni zapustil oporoke.

Do dediščine imata pravico zapustnikovi hčeri Ve-
sna in Lilian Tintor.

Ker sodišču ni znano njuno prebivališče, naj se pri-
glasita sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Dedinjama je postavljena za skrbnico Bistra Pod-
gornik Tonello, Dekani 109 a, p. Dekani.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 2. 2015

III D 319/2015 Os-2925/15

V zapuščinski zadevi po pokojnem Dušanu Petro-
vić, rojenem 27. 9. 1930, umrlem 15. 12. 2014, nazadnje 
stanujočem na naslovu Gotska ulica 6, Ljub ljana, drža-
vljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo 
izdajo oklica.

Zapustnik je bil ob smrti samski in brez otrok. Imel 
je brata Budimira Petrovića, nečakinjo Ano Petrović 

in nečake po pokojnih sestrah Zorici Čanadi in Jelici 
Ognjanović.

Ker sodišče ne razpolaga s podrobnejšimi podatki 
o zap. nečakih oziroma s podatki, katere osebe bi še 
prišle v poštev kot dediči iz drugega in tretjega dednega 
reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, 
na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 10. 8. 2015

I D 916/2015 Os-3216/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Jakobini Brus, hčerki Jakoba 
Zalaznika, rojeni dne 26. 4. 1936, umrli dne 13. 3. 2015, 
nazadnje stanujoči na naslovu Celovška cesta 99A, 
Ljub ljana, državljanki Republike Slovenije.

Med postopkom je sodišče ugotovilo, da bi prišel 
v poštev kot zakoniti dedič III. dednega reda tudi bratra-
nec, ki se je izselil v tujino, o katerem pa sodišče nima 
točnejših podatkov, prav tako ne razpolaga s podatkom, 
ali je imel kaj potomcev. Glede na navedeno sodišče 
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do 
sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Jakobini 
Brus poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 10. 2015

III D 666/2015 Os-3317/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Milanu Pircu, sinu Čermak Andri-
je, rojenem dne 30. 3. 1949, umrlem dne 16. 2. 2015, 
nazadnje stanujočim na naslovu Dunajska cesta 101, 
Ljub ljana, državljanu Republike Slovenije.

Med postopkom je sodišče ugotovilo, da bi prišel 
v poštev kot zakoniti dedič tudi zap. oče Andrija Čermak 
ali njegovi morebitni drugi potomci, vendar sodišče ne 
razpolaga s podatkom ali so navedene osebe žive oziro-
ma ali obstajajo. Glede na navedeno sodišče na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v za-
puščinskem postopku po pok. Pirc Milanu poziva, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 10. 2015

D 394/2014 Os-2431/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 31. 10. 2014 umrli Skralovnik Ani, rojeni dne 
19. 7. 1923, nazadnje stanujoči Prešernova cesta 70, 
Bled.

Sodišču niso znani podatki o vseh zakonitih dedičih 
zapustnice, da bi jih povabilo na narok oziroma pozvalo, 
da podajo dedno izjavo glede sprejema zapuščine.
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Vse dediče zgoraj navedene pokojnice pozivamo, 
da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukaj-
šnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma iz-
dalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 3. 6. 2015

D 165/2015 Os-3097/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
7. 4. 2015 umrlem Žitnik Francu, roj. 1. 4. 1954, naza-
dnje stanujočem v Bohinjski Bistrici, Majhnova ulica 7A. 
Zakoniti dediči niso znani (znani dediči od prvega do 
tretjega dednega reda so se dedovanju odpovedali – 
zapuščina je negativna). Zato se jih poziva, da lahko 
v roku enega leta od objave tega oklica uveljavljajo de-
dno pravico. Po preteku roka se s postopkom nadaljuje.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 10. 9. 2015

D 144/2015 Os-3117/15

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Potočnik Adolfu, roj. 14. 2. 1914, nazadnje stal-
no stanujočem Trlično 94, Rogatec, umrlem dne 31. 12. 
1941, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, 
prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona 
o dedovanju (ZD), dne 6. julija 2015 sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine 
po pokojnem Potočnik Adolfu, naj se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem 
Potočnik Adolfu, se po pravnomočnosti tega sklepa ob-
javi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko 
tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po po-
kojnem Potočnik Adolfu se postavi Veronika Kitak Jug, 
delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 6. 7. 2015

Oklici pogrešanih

I N 28/2015 Os-3281/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljice Lipovšek Marije, Ivana Suliča 8a, Šempeter 
pri Gorici, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer 
Bavdaž Ludvik Janeza, roj. 24. 8. 1890, z zadnjim stal-

nim prebivališčem Ročinj 50, ki ga zastopa skrbnik za 
posebni primer, in sicer Center za socialno delo Nova 
Gorica po pooblaščencu.

O pogrešanem razen podatka, da je bil sin Ane in 
Janeza Bavdaž ter izpiska iz zemljiške knjige, da je bila 
pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešanega Bavdaž Ludvika Janeza, naj javijo 
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešane-
ga razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 10. 2015

I N 37/2015 Os-3318/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gatelja Igorja Fajfar, Na potoku 11, Solkan, ki ga zastopa 
notarka Katjuša Gorjan iz Nove Gorice, postopek o raz-
glasitvi za mrtvega, in sicer Antona Doljak, roj. 18. 1. 
1898, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik za 
posebni primer, in sicer Center za socialno delo Nova 
Gorica po pooblaščencu.

O pogrešanem razen izpiska iz zemljiške knjige, 
da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug 
podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega Antona Doljaka naj javijo tukajšnje-
mu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, 
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 2015

N 37/2015 Os-3227/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja Hermana Benčan, Vir pri Stični 
81, 1295 Ivančna Gorica, ki ga zastopa odvetnica Vlasta 
Polak iz Ivančne Gorice in nasprotne udeleženke Albi-
ne Adamič, poročena Mariotti, roj. 3. 3. 1902 v Svetem, 
hčere Jožefa Adamiča in Ivane Adamič, roj. Pipan, na-
zadnje stanujočo na naslovu Via Trevano 28, Lugano, 
Švica, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve 
nasprotne udeleženke za mrtvo.

Po navedbah predlagatelja naj bi bila pogrešana že 
prav gotovo mrtva, čeprav njena smrt ni nikjer uradno 
zaznamovana, saj je od njenega rojstva minilo že več 
kot 113 let.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli 
o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 10. 2015
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Zavarovalne police preklicujejo

Balažič Ivan, Ul. Veljka Vlahoviča 81, Maribor, za-
varovalno polico, št. 0106002263, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnt-335977

Bizjak Branko, Cesta na Markovec 7, Koper - Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. 40702000009, izdala 
zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnh-335989

Bozi Danica s.p., Zavarovalniško zastopanje, šte-
vilke zavarovalnih ponudb: Prva osebna zavarovalni-
ca d.d.: 40510313; Tilia d.d.: 6023433; Generali d.d.: 
833900497551. Ob-3359/15

Kocjančič Aljoša, Dekani 75/f, 6271 Dekani, šte-
vilke zavarovalnih ponudb: Prva osebna zavarovalni-
ca d.d.: 40212618, 40212979, 40213656, 40302850, 
40303002, 40303010, 40303088, 40303092; Tilia 
d.d.: 6023148, 6023187, 6024287, 6024294, 6024308; 
Generali d.d.: 833900490271. Ob-3358/15

Krajnc Branko, Jareninski vrh 21B, Jarenina, zava-
rovalno polico, št. 50500021995, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica. gnn-335983

Krajnc Marjetka, Jareninski vrh 21B, Jarenina, za-
varovalno polico, št. 50500021996, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica. gnm-335984

Naj plus, zavarovalno zastopanje Marjan Vöröš s.p., 
številke zavarovalnih ponudb: Prva osebna zavarovalni-
ca d.d.: 40214871, 40303600, 40304024. Ob-3357/15

Vučkič Boris s.p. »NASVET« zavarovalno zastopa-
nje, številke zavarovalnih ponudb: Prva osebna zavaro-
valnica d.d.: 40407878-882. Ob-3356/15

Spričevala preklicujejo

Kastelec Mojca, Grič pri Dobličah 29, Črnomelj, 
indeks, izdala Filozofska fakulteta Ljub ljana, leto izdaje 
2005. gnj-335987

Švent Franc, Frankolovo 23a, Frankolovo, preklic 
spričevala o končani OŠ Ljudske univerze Celje, št. 678, 
izdano leta 2004, objavljenega v Ur. l. RS, št. 37/2015, 
pod oznako GNH-335314. gnr-335979

Drugo preklicujejo

Baričević Hrvoje, Valburga 38c, Smlednik, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500031295002, izdal Cetis 
Celje d.d. gnq-335980

Preklici

Blaževič Blaž, Na Lipico 2, Šentjur, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500043142000, izdal Cetis 
Celje, d.d. gnz-335971

Černeka Arsen, Razgledna pot 2, Koper - Capo-
distria, potrdilo NPK za voznika v cestnem prometu, 
izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnx-335973

IGUANA PLUS, Tamara Vidmar s.p., Clevelandska 
ulica 21A, Ljub ljana, izvod licence, št. 013388/007, za 
vozilo Škoda Octavia 1.9 TDI, reg. št. LJ BR-173, velja 
do 26. 9. 2019. gnl-335985

KORELAT AVTOŠOLA IN DRUGE, TA-
CENSKA CESTA 90, Ljub ljana, izvod licence, 
št. 0004643/05044/780/001, za vozilo Renault Trafic 
2.0 DCI, reg. št. LJ TH-030, veljavnost 13. 9. 2017. 
gng-335990

LA-KOMA d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, 
dovolilnice, Ukrajinske - tranzitne, št. 1102175, 
1102176, 1102177, 1102178, 1102179, 1102180, 
1102181, 1102182, 1102183, 1102184, izdala GZS. 
gno-335982

Leban Maja, Pri hrastu 17, Nova Gorica, študentsko 
izkaznico, št. 41090166, izdala Medicinska fakulteta. 
gnk-335986

Marolt Andrej, Male Lašče 4A, Velike Lašče, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500004582001, izdal 
Cetis d.d. gnv-335975

Plevanč Aleksander, Gmajna 18, Raka, iz-
vod licence LSB 010331/002, za vozilo z reg. 
oznako KK D9-016, z veljavnostjo do 4. 11. 2015. 
gnw-335974

Pušavec Andrej, Hudo 3, Tržič, študentsko izkazni-
co, št. 32012095, izdala Naravoslovno tehnična fakulte-
ta. gnu-335976

Rotar Marija, Podlubnik 202, Škofja Loka, vredno-
tnico, št. 49-00011-2014, izdala UE Škofja Loka, 5. 11. 
2014. gni-335988

TRANSPORT CURK d.o.o., Goriška cesta 5I, Vi-
pava, izvod licence, št. 013220/005, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. GO SC-271, veljavnost 20. 3. 2019. 
gns-335978

Vombergar Simon, Franca Barleta 1, Cer-
klje na Gorenjskem, digitalno tahografsko karti-
co, št. 1070500033424000, izdal Cetis Celje, d.d. 
gny-335972

Zafošnik Kristjan, Jareninski dol 46, Jarenina, dija-
ško izkaznico, št. 8233325. m-17



Stran 1994 / Št. 84 / 6. 11. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re-
publike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list  Republike Slo venije d.o.o. • Internet: 
www.urad ni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 1967
Razpisi delovnih mest 1974
Druge objave 1976
Objave po Zakonu o političnih strankah 1986
Evidence sindikatov 1987
Objave gospodarskih družb 1988
Zavarovanja terjatev 1989
Objave sodišč 1990
Izvršbe 1990
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1990
Oklici dedičem 1991
Oklici pogrešanih 1992
Preklici 1993
Zavarovalne police preklicujejo 1993
Spričevala preklicujejo 1993
Drugo preklicujejo 1993


	Javni razpisi
	Razpisi delovnih mest
	Druge objave
	Objave po Zakonu 
o političnih strankah
	Evidence sindikatov
	Objave gospodarskih družb
	Zavarovanja terjatev
	Objave sodišč
	Izvršbe
	Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
	Oklici dedičem
	Oklici pogrešanih

	Preklici
	Zavarovalne police preklicujejo
	Spričevala preklicujejo
	Drugo preklicujejo


		2015-11-06T19:47:56+0100
	Matjaz Peterka
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




