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Leto XXI

Javni razpisi
Ob-4500/11
Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje Javnega razpisa za
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1) (Objava v Uradnem listu RS, št. 22/11 z dne 25. 3. 2011
– Ob-2131/11).
Slovenski podjetniški sklad
Št. 58/2011
Ob-4511/11
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki
ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na
131. redni seji 21. aprila 2011 ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 91/09) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
sofinanciranja sodelovanja
mladih raziskovalnih skupin
in posameznikov na tekmovanjih v tujini
v letu 2011 (115. javni razpis)
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov
na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in
raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1.
marcem 2011 in 30. septembrom 2012. Priprave na tekmovanje niso predmet sofinanciranja.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je
150.000,00 EUR.
3. Višina sofinanciranja
Sofinanciranje se dodeli za tekmovalca
oziroma vsakega člana tekmovalne skupine
ter največ dva mentorja. Za sofinanciranje je
mogoče uveljavljati dva mentorja le, če se
tekmovanja udeleži več kot 10 tekmovalcev,
ki izpolnjujejo pogoje razpisa.
Višina sofinanciranja na osebo se določi
glede na državo, v kateri tekmovanje poteka. Za udeležbo na tekmovanju, ki poteka
v Albaniji, Avstriji, Andori, Armeniji, Azerbajdžanu, Belorusiji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Cipru, Češki, Črni gori, Estoniji,
Gruziji, Grčiji, Hrvaški, Italiji, Latviji, Litvi,
Madžarski, Makedoniji, Malti, Moldaviji, Poljski, Romuniji, Rusiji, San Marinu, Slovaški,

Srbiji, Turčiji ali Ukrajini, se dodeli sofinanciranje v višini 500,00 EUR na člana ali mentorja tekmovalne skupine. Za tekmovanja
v drugih državah znaša višina sofinanciranja
1.000,00 EUR na člana ali mentorja tekmovalne skupine.
4. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo organizacije
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo
pripravo tekmovalca ali tekmovalne skupine
na tekmovanje v tujini, in sicer:
– javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove,
ki v Republiki Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe,
– raziskovalne institucije,
– strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove.
Organizacije iz prejšnjega odstavka (v
nadaljevanju: prijavitelj) za udeležbo na
tekmovanju, za katerega sofinanciranje se
prijavljajo, ne smejo prejeti sredstev Ministrstva za šolstvo in šport oziroma drugih
javnih sredstev.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati s strani
prijavitelja prijavljeni tekmovalec – posameznik ali tekmovalec – član tekmovalne
skupine:
– je redno vpisan na srednješolski ali višješolski oziroma visokošolski izobraževalni
program v Republiki Sloveniji,
– je kot posameznik tekmovalec ali
v okviru tekmovalne skupine že sprejet na
tekmovanje, ki izpolnjuje pogoje iz naslednjih štirih odstavkov.
Tekmovanje mora zadostiti naslednjim
pogojem:
– je namenjeno dijakom oziroma študentom,
– ima mednarodno udeležbo,
– poteka v tujini,
– se začne med 1. marcem 2011 in
30. septembrom 2012,
– je iz znanja, pri čemer je bil za udeležbo na tekmovanju potreben predhoden izbor
na državnem tekmovanju oziroma gre za
tekmovanje iz znanja z vsaj 3 letno predhodno tradicijo, ali je z znanstvenoraziskovalnega oziroma razvojnega področja,
– ni s področja umetnosti, kulture ali
športa.
Sredstev za sodelovanje mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih po tem razpisu ni mogoče pridobiti
za udeležbo na simpozijih, znanstvenih ali
strokovnih konferencah, festivalih oziroma
primerljivih prireditvah, znotraj katerih poteka tekmovanje, ampak zgolj za prireditve, ki
so primarno tekmovanja oziroma prireditve,

katerih glavni namen je tekmovati (competition, championship, contest, etc).
Tekmovanje iz znanja je tekmovanje, kjer
tekmovalec ali tekmovalna skupina obstoječe znanje aplicira na problem s posameznega področja, pri čemer praviloma problem
prejme na samem tekmovanju, ob tem pa
ne generira novega znanja v disciplini tega
tekmovanja.
Tekmovanje iz znanstveno-raziskoval
nega oziroma razvojnega področja je tekmovanje, kjer tekmovalec ali tekmovalna
skupina s svojim delom generira novo znanje v disciplini tega tekmovanja, pri čemer
je lahko problem podan predhodno ali na
samem tekmovanju.
Prijavitelj lahko prijavi za sofinanciranje
največ dva mentorja. Vsak prijavljeni mentor
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je strokovnjak s tekmovalnega področja, ki se ga bo udeležil tekmovalec ali tekmovalna skupina,
– na tem področju poučuje, raziskuje ali
se drugače udejstvuje,
– je sodeloval oziroma sodeluje pri pripravi tekmovalca ali tekmovalne skupine za
tekmovanje,
– bo spremljal tekmovalca ali tekmovalno
skupino na tekmovanje.
Sredstva za sofinanciranje sodelovanja
posameznega dijaka oziroma študenta na
istem tekmovanju lahko pridobi le en prijavitelj in največ enkrat.
5. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in
podpisano s strani zakonitega zastopnika
prijavitelja.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo
biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– uradno potrdilo o vpisu, veljavno za
tisto šolsko oziroma študijsko leto, v katerem se bo dijak oziroma študent tekmovanja
udeležil, in sicer za vsakega za sofinanciranje prijavljenega dijaka oziroma študenta,
– uradno potrdilo organizatorja tekmovanja o sprejemu tekmovalca oziroma tekmovalne skupine na tekmovanje, iz katerega morajo biti razvidni podatki o sprejetem
tekmovalcu ali tekmovalni skupini, namen,
termin ter država tekmovanja,
– podpisano soglasje tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupine, da
soglaša, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje; za mladoletne osebe mora soglasje
podpisati tudi njegov zakoniti zastopnik,
– podpisano izjavo vsakega za sofinanciranje prijavljenega mentorja, da izpolnjuje
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pogoje tega razpisa, na predpisanem obrazcu, s soglasjem k prijavi,
– za tekmovanja iz znanja dokazilo
o udeležbi oziroma uvrstitvi na državnem
tekmovanju, če predhoden izbor na državnem tekmovanju obstaja, oziroma dokazilo,
da ima tekmovanje vsaj 3-letno predhodno
tradicijo,
– dokazilo o plačilu upravne takse v višini, kot je določena v zadnjem odstavku
5. točke.
Dokazila od prve do četrte alineje prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni prepisi. Originalov ali overjenih prepisov
javni sklad ne vrača. Dokazila iz pete in
šeste alineje prejšnjega odstavka so lahko
kopije, vendar si javni sklad pridržuje pravico zahtevati originale oziroma overjene
prepise na vpogled.
Prijavitelj mora plačati upravno takso
z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun
Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila, št. 01100‐1000315637, sklic 11,
številka sklica 96091‐7111002‐110115.
Prijavitelj, ki prijavo vloži do vključno
31. 12. 2011, mora plačati upravno takso
v skupni višini 21,02 EUR, in sicer 4,21 EUR
za vlogo ter 16,81 EUR za izdajo odločbe
oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Od vključno 1. 1. 2012 dalje mora prijavitelj za prijavo plačati upravno takso v skupni višini 22,66 EUR, in sicer 4,54 EUR za
vlogo in 18,12 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor javnega
sklada.
Ker javni razpis določa odprti rok prijave,
bodo za sofinanciranje izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje
javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu
prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila,
pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:
1. tekmovanje je s področja naravoslovja, tehnike ali medicine,
2. tekmovalec ali tekmovalna skupina
je bila za udeležbo na tekmovanju v tujini
izbrana v okviru predhodnega izbora na državnem tekmovanju,
3. dosežki za sofinanciranje prijavljenega mentorja na znanstvenem oziroma
strokovnem področju, ki so vpisani v Slovenski kooperativni online bibliografski sistem in
servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev
upošteva število vpisov v COBISS,
4. tekmovalec ali člani tekmovalne
skupine so študenti (pri skupinah, kjer so
člani dijaki in študenti, se šteje, da gre za
študente),
5. tekmovalec ali člani tekmovalne
skupine so vpisani v višji letnik izobraževanja (pri skupinah, kjer so člani vpisani v različne letnike, se upošteva povprečni letnik
vseh članov skupine).
Komisija pripravi predlog upravičencev
tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki
bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni
del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu
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prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne
višine razpoložljivih sredstev za posamezni
javni razpis.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja
Javni sklad vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe javni sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju.
7. Nakazilo sredstev
Javni sklad izvrši plačilo sredstev za sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov
na tekmovanjih v tujini v enkratnem znesku na poslovni račun prijavitelja praviloma
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju in prejema obvestila o odhodu dijakov oziroma študentov na tekmovanje.
8. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan prejeta finančna sredstva porabiti za namen, za katerega so bila
podeljena.
Prijavitelj je dolžan zagotoviti udeležbo
tekmovalca ali tekmovalne skupine na tekmovanju v tujini, podporo tekmovalcu ali tekmovalni skupini pri pripravi na tekmovanje,
vključno z mentorjem, če tega prijavlja za
sofinanciranje. Prav tako je prijavitelj v roku
enega meseca po zaključku tekmovanja oziroma v roku enega meseca od izplačila sredstev, če je tekmovanje že potekalo, javnemu
skladu predložiti poročilo o sodelovanju dijakov in študentov na tekmovanju v tujini.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije
Razpisna dokumentacija skupaj z besedilom javnega razpisa in prijavnico je na
voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si
ter na naslovu Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajski 22, v Ljubljani, v poslovnem času, in
sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in
15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti, vidno označene z napisom
»Ad futura – 115. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do
vključno 30. 9. 2012.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev
prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, in
sicer vsak ponedeljek, torek in četrtek, med
9 in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro, ter
ob petkih med 9. in 14. uro. Osebno oddana
prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka
v poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta javni razpis.

Prijavitelj, ki ne bo oddal popolne prijave,
bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj
prijave ne bo dopolnil v roku, določenem
v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni
sklad tako prijavo zavrgel.
Če prijavitelj odstopi od prijave, mora
o tem pisno obvestiti javni sklad.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale kateregakoli pogoja tega razpisa, bo javni sklad
zavrnil.
O morebitni pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Prijavitelj lahko pritožbo vloži na javni sklad
v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Doris Sattler, na e-poštnem naslovu: doris.sattler@sklad-kadri.si,
v času uradnih ur vsak delovni dan med
9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in
16. uro pa tudi osebno na naslovu javnega
sklada ali tel. 01/434-58-92.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 4301-0003/2011-1
Ob-4481/11
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo ZSV-UPB2),
2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na
področju socialnega varstva (Uradni list
RS, št. 72/04), Pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99,
127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06, 140/06,
120/07), 48. člena Pravilnika o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06),
Odloka o organizaciji in izvajanju pomoči
družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Križevci (Uradni list RS,
št. 58/11), Odloka o pogojih in postopkih
za podeljevanje in prenehanje koncesije za
pomoč družini na domu v Občini Križevci
(Uradni list RS, št. 58/11), objavlja Občina
Križevci
javni razpis
za podelitev koncesije
za izvajanje storitev Pomoč družini
na domu v Občini Križevci
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina
Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci/Ljutomer, tel. 02/584-40-40.
II. Predmet koncesije: izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
na območju Občine Križevci.
III. Krajevno območje izvajanja storitev
Območje izvajanja storitev obsega vsa
naselja na celotnem območju Občine Križevci.
Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance iz razpisanega
območja izvajanja koncesije. Koncesionar in
sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem
upoštevata predpise s področja socialnega
varstva.
IV. Opis storitve
Storitev obsega naslednje oblike storitve:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
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V. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se bo začela izvajati predvidoma
1. januarja 2012 oziroma takoj po podpisu
pogodbe o koncesiji. Koncesija se podeli
za obdobje 10 let in se lahko v skladu z veljavnimi predpisi podaljša največ enkrat, in
sicer za čas, za katerega je bila sklenjena
koncesijska pogodba.
VI. Uporabniki storitve: uporabniki storitve so skladno s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih, 4. člena Odloka o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno
varstvene storitve pomoč na domu v Občini
Križevci:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje
tako, da jim institucionalno varstvo ni potrebno;
– osebe s statusom invalida po Zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje nege in pomoči in nege za
opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje,
– družine s kronično bolnimi otroki ali
otroki z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju, če jim uporaba storitev nadomešča
institucionalno varstvo.
VII. Viri financiranja storitve: storitev se
v skladu s 100. členom Zakona o socialnem
varstvu ter s pogoji in postopki, določenimi
v Zakonu o socialnem varstvu in Uredbi
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04 in 124/04, v nadaljevanju Uredba
o oprostitvah), Odloka o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za
določanje plačil storitev v Občini Križevci,
financira iz prispevkov uporabnikov in iz občinskega proračuna.
VIII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali
fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10. členom Pravilnika o koncesijah in 4. členom
Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč
družini na domu v Občini Križevci izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje po zakonu in odloku, ki urejata pomoč družini na domu,
– da bo z dnem začetka izvajanje javne
službe prevzel v delovno razmerje zaposlene, ki so to javno službo do tega dne
opravljali za Občino Križevci pri zadnjem
izvajalcu,
– da zagotavlja zaposlitev zadostnega
števila strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev,
– da izpolnjuje pogoje glede opreme in
prostorov kot določa zakon in na njegovi
podlagi predpis za opravljanje te storitve,
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve, ki je predmet koncesije,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje dejavnosti,

– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.
IX. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika:
– cena storitve, izražena za 1 efektivno
uro,
– kvaliteta predloženega petletnega programa izvajanja storitev,
– reference o dosedanjem delu na področju izvajanja razpisane storitve,
– oddaljenost sedeža in pisarne (ali enote) od območja izvajanja storitve,
– delež zaposlenih iz območja za katero
bo podeljena koncesija.
Koncendent si v skladu s 4. členom Pravilnika o koncesijah pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja.
X. Način in rok za oddajo vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in mora imeti priložene vse zahtevane
izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisni rok za oddajo ponudb je do
petka 23. 9. 2011 do 10. ure. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo do vštetega 23. 9.
2011 do 10. ure prispela v glavno pisarno
Občine Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci
pri Ljutomeru.
Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Na sprednji strani ovojnice morajo biti
navedene naslednje obvezne oznake:
– »Ne odpiraj«,
– »Koncesija Pomoč družini na domu«,
– naslov občine.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Dopolnjevanje vlog je možno do poteka
razpisnega roka z nujno oznako na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
Ponudba,
– ki ne bo pravočasna,
– ki je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje
razpisane pogoje,
– ki ne bo podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve in razpisano
vrsto storitve,
– ki ne bo popolna glede na besedilo
javnega razpisa,
se v skladu s 5. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva ne
bo štela kot zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev,
določenih s predpisi socialnega varstva, in
bo s sklepom zavržena.
XI. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani občine: www.obcina-krizevci.si, od dne objave razpisa.
Pristojna za dajanje dodatnih informacij
Vida Štrakl, 02/584-40-40, 584-40-44.
XII. Odpiranje ponudb in obveščanje
o izboru
Odpiranje ponudb bo 23. 9. 2011 ob
11. uri v sejni sobi Občine Križevci. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje
vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja-ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom.
Komisija za pregled in presojo prispelih
ponudb, ki jo s sklepom imenuje župan, za
vsako ponudbo posebej ugotovi ali je pra-
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vočasna ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje ali je ponudba podana
za v razpisu določeno krajevno območje
izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Ponudbe, ki niso pravočasne ali niso popolne ali ponudba ni podana za v razpisu
določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ali je ni podal ponudnik,
ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom
zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije.
Komisija za koncesije o vsaki ponudbi, ki
je pravočasna, oddana s strani ponudnika,
ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana
za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ter je popolna, pridobi mnenje Socialne zbornice.
Komisija za koncesije najkasneje v roku
30 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po izteku zakonskega roka za
odgovor organa, opravi pregled in presojo
popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in
ob upoštevanju mnenja Socialne zbornice,
če je bilo dano, pripravi predlog podelitve
koncesije.
XIII. Organ, pristojen za podelitev koncesije: koncesijo bo na podlagi predloga
pristojne strokovne komisije za pregled in
presojo prispelih ponudb podelila občinska
uprava z odločbo.
Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko
pogodbo z županom Občine Križevci.
Občina Križevci
Št. 430-18/2011-2
Ob-4489/11
Na podlagi določil Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo (Uradni list RS, št. 34/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2011 (Uradni list RS, št. 21/11) in odločitve
Komisije za izvedbo postopka dodelitev namenskih sredstev za izvajanje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire objavlja
Občina Sežana
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov varstva
okolja in vlaganj v naravne vire
za leto 2011 (v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire, in sicer sofinanciranje:
– izdelave in vzdrževanja manjšega vodnega vira (kaluž do 10 m2),
– izdelave in vzdrževanja večjega vodnega vira (nad 10 m2) ter
– vzdrževanja pasišč na površinah za
katere v tekočem letu niso bila pridobljena
sredstva iz drugih javnih virov oziroma niso
v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
3. Upravičenci in osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci do namenskih sredstev so
društva, ki delujejo na področju varstva okolja in vlaganj v naravne vire. Ob prijavi na
javni razpis mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:
– je registriran po Zakonu o društvih,
– deluje na območju Občine Sežana,
– ima sprejet ustrezni letni načrt iz katerega je razvidno izvajanje ukrepov var-
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stva okolja in vlaganj v naravne vire (letni
načrt lovišča oziroma drugi ustrezen načrt
izvajanja ukrepov varstva okolja in vlaganj
v naravne vire),
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi in občini.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo je imenoval župan Občine Sežana,
za področje, ki je predmet razpisa.
5. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev
znaša 4.100,00 EUR, od tega za ukrep:
– izdelava in vzdrževanje manjšega vodnega vira (kaluž) 700,00 EUR,
– izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira 1.700,00 EUR ter
– vzdrževanje pasišč na površinah za
katere v tekočem letu niso bila pridobljena
sredstva iz drugih javnih virov oziroma niso
v postopku pridobivanja sredstev iz katereOBýINAEUR.
SEŽANA
gakoli drugega javnega vira 1.700,00
PARTIZANSKA
Kolikor sredstva za posamezen
ukrep ne C. 4
6210 SEŽANA
bodo porabljena, se lahko prerazporedijo
za
izvedbo drugih ukrepov. Dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v tekočem letu.
»Ne odpiraj,
razpis
– varstvo okolja in
6. vloga
Merilaza
za javni
dodelitev
sredstev
Pri dodelitvi
se upošteva naslevlaganje v naravne
viresredstev
za leto 2011«
dnja merila:
1. Za ukrep izdelava in vzdrževanje
manjšega vodnega vira (kaluž) merilo sorazmernega deleža števila prijavljenih kaluž
posameznega vlagatelja od skupnega števila vseh prijavljenih kaluž.
2. Za ukrep izdelava in vzdrževanje
večjega vodnega vira merilo sorazmernega
deleža števila prijavljenih večjih vodnih virov
posameznega vlagatelja od skupnega števila vseh prijavljenih večjih vodnih virov.
3. Za ukrep vzdrževanje pasišč na površinah za katere v tekočem letu niso bila
pridobljena sredstva iz drugih javnih virov
oziroma niso v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira
merilo sorazmernega deleža prijavljene površine posameznega vlagatelja od skupne
prijavljene površine vseh vlagateljev.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov varstva
okolja in vlaganj v naravne vire vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec »Vloga na razpis«,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire
za leto 2011.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo vsak delavnik
v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – pisarna
št. 1 in pisarni št. 66a pri Janji Kristančič,
na voljo pa je tudi na spletni strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si.
8. Rok za predložitev vlog je do 16. 9.
2011 do 11. ure.
9. Oddaja in dostava vlog
Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je
potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na
ovojnici mora biti na vidnem mestu napis
»Ne odpiraj, Vloga za javni razpis – Varstvo
okolja in vlaganje v naravne vire za leto
2011«. Na hrbtni strani ovojnice ali prednji
strani levo zgoraj mora biti naveden naziv
in naslov vlagatelja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IME

OBýINA SEŽANA
PARTIZANSKA C. 4
6210 SEŽANA
»Ne odpiraj, vloga za javni razpis – varstvo okolja in
vlaganje v naravne vire za leto 2011«

IME IN PRIIMEK, NASLOV, POŠTA

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana na pošto v razpisnem roku ali ni
bila predložena na vložišču Občine Sežana
v razpisnem roku.
10. Obravnava vlog
Po poteku razpisnega roka bo komisija
najkasneje v osmih dneh od zaključka razpisa hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele
do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo
javno. V primeru formalno nepopolne vloge bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo.
Kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena bo s sklepom zavržena. Vloge, ki
jih oddajo neupravičene osebe in prepozno
prispele vloge se ne obravnavajo in se vlagateljem vrnejo.
Komisija bo opravila strokovni pregled
popolnih vlog in podala predlog prejemnikov
in višino sredstev. Predlog izbora prejemnikov in višino sredstev bo komisija predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji
notranje organizacijske enote, ki na podlagi predloga komisije izda sklepe o izboru.
Vlagatelj ima možnost pritožbe na župana
Občine Sežana v roku 8 dni od prejema
sklepa.
11. Obveščanje o izboru in višini sredstev: o izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi
na seji komisije. Z izbranimi vlagatelji bodo
sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Št. 311-1/2009
Ob-4520/11
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova
ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98,
127/06, 38/10, 57/10) in 23., 24. ter 34. člena Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo na območju Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 55/11), objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za podelitev koncesije
za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s toplotno energijo
in proizvodnjo toplote na lesno
biomaso ali druge obnovljive vire
za daljinsko ogrevanje na območju
Občine Šmartno pri Litiji
1. Naziv koncedenta: Občina Šmartno
pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Podlaga in predmet razpisa v skladu z določbami Odloka o načinu izvajanja
lokalne gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo na območju Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 55/11),
je predmet javnega razpisa podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s toplotno energijo in
proizvodnjo toplote na lesno biomaso ali
druge obnovljive vire za daljinsko ogrevanje
na območju Občine Šmartno pri Litiji. Razpis vključuje a) dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja toplote
in b) dejavnost proizvodnje toplote.
a) Gospodarska javna služba dejavnost
sistemskega operaterja obsega:
– izgradnja, obratovanje, vzdrževanje in
razvoj omrežja,
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, za priključitev in dostop do
omrežja,
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da
zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– napoved porabe toplote z uporabo
metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
– vodenje katastra,
– zagotavljanje potrebnih podatkov
upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
– vodenje evidence o porabljeni energiji
po posameznih odjemnih mestih (energetsko knjigovodstvo),
– druge storitve, ki jih določajo zakoni ali
drugi podzakonski akti.
b) Dejavnost proizvodnje toplote obsega:
– izvedbo investicije (rekonstrukcije,
izgradnje) ter obratovanja in vzdrževanja
kotlovnice in deponije goriva,
– zanesljivo, varno in učinkovito pro
izvodnjo toplote iz lesne biomase oziroma
drugih obnovljivih virov energije za daljinsko ogrevanje.
Koncesionar je dolžan pridobiti zemljišča ter zgraditi in zagotoviti obratovanje in
vzdrževanje kotlovnice ter deponije goriva.
V fazi izvajanja bo moral koncesionar na
lastne stroške pridobiti služnostne pogodbe od služnostnih upravičencev, kjer bo
potekala trasa toplovoda in urediti postopek vpisa služnostnih razmerij v zemljiško
knjigo. Javna služba se izvaja na območju
naselja Šmartno pri Litiji. Koncesionar ima
na podlagi koncesijske pogodbe na navedenem območju izključno oziroma posebno
pravico opravljati javno službo, ki je predmet tega razpisa. Koncesijska pogodba bo
sklenjena za določen čas 25 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Trajanje

koncesijske pogodbe se lahko podaljša
zgolj iz razlogov določenih z zakonom.
3. Prijava: prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo
vsebovala vse v tem navodilu in razpisni
dokumentaciji zahtevane podatke (primerna in pravilna prijava – za tolmačenje terminov se uporabljajo določila ZJN-2). Predložena prijava mora biti veljavna najmanj
180 dni od poteka roka za oddajo prijav.
4. Sposobnost prijavitelja: za priznanje
sposobnosti prijavitelja mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki
ureja postopek oddaje javnih naročil, Odlokom o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
na območju Občine Šmartno pri Litiji in
razpisno dokumentacijo.
5. Način zavarovanja resnosti prijave: prijavitelj mora prijavi priložiti menico
brez protesta in menično izjavo v višini
20.000,00 EUR (Obr-4). Veljavnost menice
in menične izjave mora biti najmanj 180 dni
od roka za oddajo prijav.
6. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: Javni razpis je objavljen na spletni strani Občine Šmartno
pri Litiji, www.smartno-litija.si in na portalu
javnih naročil, www.enarocanje.si.
Celotno razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji zahtevajo do vključno 3. 10. 2011
do 11. ure, po pošti ali osebno v ponedeljek, torek in četrtek, med 8. in 15. uro,
v sredo, od 8. do 16. ure in ob petkih med
8. in 13. uro, na naslovu: Občina Šmartno
pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v tajništvu Občine Šmartno
pri Litiji. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno
dokumentacijo prejeti po elektronski pošti,
to lahko sporočijo na elektronski naslov:
info@smartno-litija.si. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na portalu javnih naročil www.enarocanje.si, razen vzorca koncesijske pogodbe.
7. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije. Dodatna pojasnila razpisne
dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki, preko portala e-naročanje. Pojasnila na pisna vprašanja bodo
objavljena na portalu e-naročanja. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in
so za prijavitelje obvezujoči. Zadnji rok za
pisna vprašanja je 10 dni pred rokom za
oddajo prijav, do 10. ure. Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da razpisno
dokumentacijo delno spremeni ali dopolni.
Spremembe in dopolnitve objavi na portalu
javnih naročil ter po potrebi podaljša rok za
oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Način, mesto in rok oddaje prijave:
prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, na katere na sprednji strani
ovoja nalepi izpolnjeni obrazec »Ovojnica-Obr-5«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naziv in naslov prijavitelja. Koncedent
bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele
na zgoraj navedeni naslov najpozneje do
3. 10. 2011, do 11. ure. Prijave morajo ne
glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča naročnika prispeti do zgoraj
navedenega roka, sicer se bodo štele za
prepozno prejete (prejemna teorija).
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo 3. 10. 2011,
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ob 12. uri, v prostorih Občine Šmartno pri
Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno
pri Litiji.
10. Omejitve pri predložitvi prijave: vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo).
V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le
pri eni (skupni) prijavi.
11. Način ocenjevanja prijav: naročnik/koncedent bo, ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, za
izvajanje razpisane koncesije izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev
– skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. Cena toplote;
2. Višina koncesijske dajatve;
3. Cena prispevka za priklop;
4. Rok izvedbe;
5. Reference.
12. Postopek izbire koncesionarja: v postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali
dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja občinska
uprava Občine Šmartno pri Litiji z upravno
odločbo. Naročnik/koncedent ima pravico
kadarkoli prekiniti postopek predmetnega
javnega razpisa.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 1342

Ob-4477/11

V skladu z internimi standardi družbe
SEL d.o.o. objavlja razpis za oddajo naročila
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljub
ljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 46,
1215 Medvode, tel. 01/47-49-274, faks:
01/47-49-272.
3. (a) Vrsta del: odvzem in ravnanje
z naplavinami iz prodnih zadrževalnikov
Javornik, Završnica in Majdičev Log.
(b) Kraj izvedbe: Javornik Jesenice, Završnica, Majdičev Log Kranj.
4. Datum izvedbe: 1. 1. 2012–31. 12.
2015.
5. Predvideni datum zaključka izvedbe: –
(a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 2. 9. 2011–9. 9.
2011, ob delavnikih, med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 70,00 EUR nakazati
na TRR: 03106-1002519638 (za razpisno
dokumentacijo).
(č) Oseba, ki nudi dodatne informacije:
Rudi Brinšek, univ. dipl. inž. gradb. –
01/474-91-35, 041/762-845.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 3. 10. 2011, do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode
(vložišče).
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 10. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu podjetja.
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8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini
10.000,00 EUR.
9. Pogoji financiranja in plačila:
10. Datum, do katerega mora veljati ponudba: 30. 11. 2011 in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 17. 10. 2011.
11. Merila za ocenitev ponudb: točkovanje ponudb: ponudbena cena 90%, reference 10%.
12. Morebitne druge informacije o naročilu: –
13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 27. 5. 2011; Ob-3211/11.
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
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Javne dražbe
Št. 478-110/2009 (1525-03)
Ob-4465/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Nepremičnina
z
ID
znakom
2141-202/14-0 (parc. št. 202/14, k.o. 2141
Podljubelj) – travnik, v izmeri 568 m2 in nepremičnina z ID znakom 2141-202/28-0
(parc. št. 202/28, k.o. 2141 Podljubelj) –
travnik, v izmeri 472 m2.
Lastnik nepremičnin: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
izklicna cena za nepremičnini, ki sta predmet
javne dražbe, znaša 55.000,00 EUR. V ta
znesek ni vštet davek na dodano vrednost.
Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa lastnika, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 21. 9. 2011 ob
10. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila varščine, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 20. 9.
2011 do 12. ure plačati varščino v višini
10% od izklicne cene.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve št. 01100-6370171132
ter sklic 28 17116-2990008-39903011.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetni nepremičnini. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne

more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru z Tatjano Dolar, Policijska
uprava Kranj, tel. 04/233-63-31, pri kateri
dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi
z nepremičninama, ki sta predmet prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52.
9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj
ponudb za prodajo stvarnega premoženja
Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnini sta naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– Občina Tržič ne uveljavlja predkupne
pravice na nepremičninah;
– po delu nepremičnine z ID znakom
2141-202/28-0 (parc. št. 202/28, k.o. 2141
Podljubelj) poteka trasa javnega vodovoda,
ki pa ni več v funkciji oziroma je opuščena;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnini prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali
v zvezi s prodajo, plača kupec;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na dodano vrednost
ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-494/2011-1
Ob-4519/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) in 51. členom Zakona o Javnem
nepremičninskem skladu RS (Uradni list RS,
št. 86/11) objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Opis predmetov prodaje
1. Proizvodni kompleks delavnice Grosuplje, Industrijska cesta 1, vse v skupni

površini 6.842 m2, ki stoji na gradbeni parceli št. 1255/5, dvorišče, v izmeri 4.388 m2
in parc. št. 1255/6, poslovna stavba, v izmeri
2.454 m2, vse k.o. (1783) Grosuplje naselje, na kateri stoji objekt (ID št. 1438 z deli
stavbe št. 1-3) in objekt št. (ID 1440 z deli
stavbe št. 1-2)
a) Opomba: po zk ureditvi bo sledila prodaja kotlovnice – funk. objekt stoječe na
parc. štev. 1255/7 v izmeri 62 m2.
b) Predmet te javne dražbe prav ni strojna oprema v objektu, ki so v postopku samostojne prodaje in bodo odstranjeni takoj po zaključenem pravnem poslu strojne
opreme.
c) Ogled nep.: 9. 9. 2011 od 13. do
15. ure, 13. 9. 2011 od 13. do 15. ure.
d) Izklicna cena: 1.100.000,00 EUR.
2. Nekdanja stražnica Martinje (ruševina), Martinje 56, Gornji Petrovci, parc. štev.
253, k.o. 9 Martinje, pašnik, v izmeri 179 m2,
dvorišče, v izmeri 500 m2, stan. stavba, v izmeri 178 m2, v skupni izmeri 857 m2, pod ID
znak 9-253/0-0.
a) Opombe: Zemljišče je znotraj zavarovanega območja, za katerega veljajo
določila Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB) in Uredba
o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS,
št. 101/03).
b) Ogled nepremičnine: po predhodnem
dogovoru z Bojan Erlih, tel. 02/521-10-09 ali
02/523-13-66.
c) Izklicna cena: 2.000,00 EUR.
3. Nekdanja stražnica, Kramarovci, Kramarovci 2, Rogaševci, parc. štev. 13, k.o. 31
Kramarovci, pašnik, v izmeri 134 m2, dvorišče, v izmeri 500 m2, stan. stavba, v izmeri
131 m2, v skupni izmeri 765 m2, pod ID znak
31-133/0-0.
a) Opombe: Zemljišče je znotraj krajinskea parka Goričko (Uredba o Krajinskem
parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03)).
b) Ogled nepremičnine: po predhodnem
dogovoru Bojan Erlih, tel. 02/521-10-09 ali
02/523-13-66.
c) Izklicna cena: 5.800,00 EUR.
III. Stanovanje
1. Dvosobno stanovanje št. 2 (prazno)
v I. nad., v skupni izmeri 74,30 m2 v večstanovanjski stavbi na naslovu Partizanska
cesta 24 v Gornji Radgoni, ležeči na parc.
št. 645/2, k.o. Gornja Radgona (184) letnik
1959, (tablica Mors 27030), id. št. v celoti
184-922-11, oznaka dela stavbe 11.E.
a) Ogled stanovanja: 12., 13. in 15. 9.
2011 od 7.30 do 9.30 in od 14. do 15.30.
b) Izklicna cena: 40.500,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin: oglede boste lahko opravili ob določenih terminih oziroma
po predhodni najavi, kot je zapisano ob vsaki posamezni nepremičnini. Glede vprašanj
samega poteka javne dražbe smo dosegljivi
na tel. 01/471-22-13 od 5. 9. 2011 do 21. 9.
2011 med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane. Stanovanje je etažno in
zemljiškoknjižno neurejeno, kar bo moral
na lastne stroške prevzeti kupec sam, po
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izkušnjah so hipotekarni krediti za takšna
stanovanja oteženi oziroma nemogoči. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti
iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete
v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za
1.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo
kavcijo.
5. Višina kavcije:
Pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 11
19119-7141998-76000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se
vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 11
19119-7141998-76000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 21. 9. 2011 do 12. ure na
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
javna dražba 22. 9. 2011« s pripisom na
hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni (samo za pravne osebe,
s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi dr-
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žavi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR),
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe:
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Zakonom o Javnem nepremičninskem skladu
RS (Uradni list RS, št. 86/11) in 51. členom
Zakona o Javnem nepremičninskem skladu
RS (Uradni list RS, št. 86/11).
Javno dražbo vodi pristojna komisija.
Javna dražba bo predvidoma posneta na
filmski trak.
11. Ustavitev postopka:
Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko
s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 22. 9. 2011 ob
11. uri v prostorih Ministrstva za obrambo,
na naslovu Vojkova 55a, v avditoriju, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-4466/11
Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS; Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Vuzenica, s 16. seje Občinskega sveta Občine Vuzenica, z dne
16. 10. 2008

javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica in Agrarna skupnost Vuzenica, Pod gradom 26, Vuzenica.
2. Predmet prodaje:
a) Zemljišče na parceli št. 391/44, k.o.
Vuzenica – 985 m2, ZKV 670.
Izklicna cena je 19.208,00 €.
Lastništvo:
Občina
Vuzenica – 7591/12805, Agrarna skupnost:
5214/12805.
b) Zemljišče na parceli št. 391/46, k.o.
Vuzenica – 988 m2, ZKV 668.
Izklicna cena je 19.266,00 €.
Lastništvo: Občina Vuzenica – 7/13,
Agrarna skupnost: 6/13.
c) Zemljišče na parceli št. 391/49, k.o.
Vuzenica – 1156 m2, ZKV 668.
Izklicna cena je 22.542,00 €.
Lastništvo: Občina Vuzenica – 7/13,
Agrarna skupnost: 6/13.
d) Zemljišče na parceli št. 391/45, k.o.
Vuzenica – 993 m2, ZKV 668.
Lastništvo: Občina Vuzenica – 7/13,
Agrarna skupnost: 6/13.
Izklicna cena je 17.378,00 €. Na delu zemljišča poteka kanal kamor se iztekajo meteorne vode. Občina Vuzenica bo s pogodbo
o ustanovitvi služnosti na zemljišču obdržala
pravico urejanja tega kanala.
3. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Uspešni dražitelj bo sklenil pogodbo z vsakim lastnikom posebej. Dosežena cena že
vsebuje davek, ne glede na to, ali se bo
obračunal DDV ali davek na promet z nepremičninami. Občina Vuzenica je davčni
zavezanec.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v ponedeljek, 26. 9. 2011, ob 14. uri,
v sejni sobi Občine Vuzenica, Mladinska
ulica 1, 2367 Vuzenica.
5. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine. Kavcijo je treba nakazati
na transakcijski račun Občine Vuzenica,
št. 01341-0100011132, sklic 1109. Dražitelj,
ki plača kavcijo za najvišje ocenjeno zemljišče (točka c.), lahko draži tudi ostala zemljišča, kupi pa lahko toliko zemljišč, kolikor je
vplačal kavcij.
6. Plačana kavcija bo po končani javni
dražbi, brez obresti, vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 5 dni od dneva izvedbe javne
dražbe. Uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
7. Interesenti se lahko seznanijo
z dodatnimi informacijami na Občini Vuzenica, kontaktna oseba je Sašo Verdnik,
tel. 02/879-12-22.
8. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične
osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom
dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
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– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 8. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
9. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ali ne
plača kupnine v določenem roku, Občina
Vuzenica zadrži njegovo kavcijo.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti. Najnižji znesek višanja
je 100,00 €.
– Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.
– Davek je vključen v doseženo ceno.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje javne dražbe v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države in samou
pravnih lokalnih skupnosti – komisija iz
prejšnje alinee lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve
pravnega posla, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, pri čemer se
dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana
varščina in izkazani stroški.
Občina Vuzenica
Ob-4467/11
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) ter sklepa Občinskega sveta
Občine Ribnica št. 352-15/2011 z dne 29. 7.
2011
javno dražbo
za oddajo profitnega stanovanja
v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet oddaje v najem:
Profitno dvosobno stanovanje št. 2
v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na
Knafljevem trgu 7, 1310 Ribnica, katera stoji
na parc. št. 119/66, k.o. Ribnica, uporabna
površina stanovanja je 60,67 m2.
Stanovanju pripada tudi klet, v izmeri
4,11 m2. Stanovanje je neopremljeno.
3. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko: najemna pogodba.
V najemni pogodbi bo navedeno, da najemnik v stanovanju ne sme imeti domačih
živali.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.: 184,20 EUR, najnižji
znesek višanja: 5 EUR.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji
(inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.

5. Način in rok plačila najemnine
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica.
Položena varščina se všteje v plačilo prve
najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški
obsegajo predvsem stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti
in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo
povzroča najemnik.
Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik
dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno
povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu
bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 1,3% v roku osmih dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik
stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi
normativi in standardi ter, da so poravnane
vse obveznosti do najemodajalca.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 20. septembra
2011, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer ob 11. uri.
7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini ene izklicne mesečne najemnine. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica,
št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo
»plačilo varščine za najem stanovanja«.
8. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
9. Ogled predmetnega stanovanja bo
možen po predhodnem dogovoru na tel.
št. 01/837-20-28 (Zalka Gorše).
10. Pogoji za sodelovanje:
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, ki so izpolnile pogoj polnoletnosti.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– potrdilo o državljanstvu RS ali osebno
izkaznico ali potni list,
– overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, EMŠO in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
možno podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,
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– komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve
pravnega posla, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, pri čemer se
dražiteljem v roku 3 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Ob-4468/11
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), ter sklepa o letnem načrtu
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Ribnica za leto 2011
št. 478-0024/2011, ki ga je dne 3. 3. 2011
sprejel Občinski svet Občine Ribnica,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 1832/4 njiva, v izmeri 132 m2
in parc. št. 1832/6 travnik, v izmeri 23 m2,
obe k.o. Dane (skupna izmera 155 m2),
b) parc. št. 1702/7, k.o. Grčarice, pašnik,
v izmeri 787 (gradbena parcela z oznako
6),
c) parc. št. 1702/6, k.o. Grčarice, pašnik, v izmeri 804 m2 (gradbena parcela
z oznako 7),
d) parc. št. 1700/7, k.o. Grčarice, travnik, v izmeri 432 m2; parc. št. 1701/3, k.o.
Grčarice, travnik, v izmeri 177 m2 in parc.
št. 1702/5, k.o. Grčarice, pašnik, v izmeri
190 m2 (gradbena parcela z oznako 8),
e) parc. št. 1700/8, k.o. Grčarice, travnik,
v izmeri 420 m2 in parc. št. 1701/2, k.o. Grčarice, travnik, v izmeri 375 m2 (gradbena
parcela z oznako 9),
f) parc. št. 1702/4, k.o. Grčarice pašnik,
v izmeri 895 m2 (gradbena parcela z oznako 12),
g) parc. št. 1528/43 gozd, v izmeri
9365 m2 in parc. št.*121 stavbišče, v izmeri
343 m2, obe k.o. Grčarice (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 9.708 m2),
h) parc. št. 1528/45 gozd, v izmeri
6480 m2, parc. št. 1944/1 dvorišče, v izmeri
798 m2, parc. št. 1945/1 dvorišče, v izmeri
1063 m2 ter parc. št. 1520/372 neplodno,
v izmeri 64 m2 in neplodno, v izmeri 87 m2,
vse k.o. Grčarice (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 8.492 m2),
i) večstanovanjska stavba (preurejena iz
gospodarskega poslopja) na naslovu Škrabčev trg 18, 1310 Ribnica, s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1772/6 gospodarsko poslopje, v izmeri 156 m2 in dvorišče, v izmeri
290 m2 (skupaj: 446 m2), k.o. Ribnica.
Nepremičnini pod točko 2.a) imata status stavbnega zemljišča ter se nahajata
neposredno ob lokalni cesti Ribnica–Jurjevica. Zemljišči nista pozidani in se koristita v kmetijske namene kot njiva oziroma
travnik. Skupaj s še preostalimi nepozidanimi parcelami tvorita nepozidano stavbno
zemljišče, ki meji na severozahodni in jugovzhodni strani na pozidana stavbna zemljišča, na jugozahodni strani pa na kmetijska
zemljišča. Dostop do zemljišč je neposredno
z asfaltirane lokalne ceste na severovzhodni
strani. Zemljišči sta komunalno urejeni z jav-

Stran

2086 /

Št.

69 / 2. 9. 2011

nim nizkonapetostnim elektro omrežjem, TK
in vodovodnim omrežjem. Preko zemljišč
potekata nizkonapetostni elektro vod in TK
vod, oba v nadzemni izvedbi.
Nepremičnine pod točkami 2.b)–2.f)
(Gradbene parcele v naselju Grčarice)
imajo status stavbnega zemljišča in se
nahajajo na južnem robu naselja Grčarice, na območju, kjer je v nastajanju nova
stanovanjska soseska. Naselje Grčarice je
manjše vaško naselje, ki je pozidano z individualnimi stanovanjskimi hišami, kmetijskimi objekti in ostalimi gospodarskimi
poslopji. Pozidavo na predmetnem območju urejajo Prostorsko ureditveni pogoji za
območje planske celote R6 KS Dolenja vas
in v skladu z njimi je na tem območju možno graditi stanovanjsko, kmetijsko, obrtno
in komunalno infrastrukturo. Zemljišča so
komunalno opremljena z asfaltirano javno cesto, javnim elektro omrežjem, vodovodnim omrežjem in telekomunikacijskim
omrežjem. Predvidena pa je tudi dograditev in posodobitev komunalne ureditve za
novo stanovanjsko sosesko.
Nepremičnine pod točkama 2.g) in 2.h)
(Območje nekdanjega naselja Jelendol)
imajo status stavbnega zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišča
nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas,
v območju razpršene gradnje nekdanjega
naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja
stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov;
zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi
vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na
katerega pa po podatkih upravljavca, zaradi majhnega pritiska in pretoka, ni možen
direkten priklop; preko zemljišč poteka tudi
TK omrežje v podzemni izvedbi.
Nepremičnina pod točko 2.i) se nahaja
v ožjem mestnem jedru Ribnice, je dvoriščni
objekt glavne stavbe na istem naslovu. Zemljišče je komunalno opremljeno z vodovodom, javno kanalizacijo, nizkonapetostnim
elektro omrežjem in telekomunikacijskim
omrežjem. Dostop do zemljišča in objekta
je s Prešernove ulice preko javnega dobra in nepremičnine parc. št. 1772/8, k.o.
Ribnica, ki je v lasti Elektra Ljubljana d.d.,
preko slednje je v korist parc. št. 1772/6,
k.o. Ribnica ustanovljena trajna stvarna služnost dostopa z vsemi vrstami vozil vključno z gradbeno mehanizacijo. Zemljišče, na
katerem stoji objekt, ima status zazidanega
stavbnega zemljišča, objekt pa je zgrajen
v skladu z namembnostjo zemljišča. Zaradi
dotrajanosti objekta pretežni del le-tega ni
več v uporabi.
3. Vrsta pravnega posla za vse predmete
prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
Pogoj za nakup predmetov pod točko
2.b)–2.f): Kupec se v pogodbi za nakup
gradbene parcele, za slednjo zaveže vložiti
zahtevo za odmero komunalnega prispevka
v roku 6 mesecev po končani izvedbi komunalnega opremljanja območja, na katerem
leži nepremičnina, ki jo kupuje.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za nepremičnini pod točko 2.a) 4.882,50 EUR, najnižji znesek višanja: 50 EUR,
– izklicna cena za gradbeno parcelo 6
pod točko 2.b) 18.910,67 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR,
– izklicna cena za gradbeno parcelo 7
pod točko 2.c) 19.279,25 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR,
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– izklicna cena za gradbeno parcelo 8
pod točko 2.d) 19.171,18 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR,
– izklicna cena za gradbeno parcelo 9
pod točko 2.e) 19.084,35 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR,
– izklicna cena za gradbeno parcelo 12
pod točko 2.f) 21.255,38 EUR, najnižji znesek višanja: 200 EUR,
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.g) 122.320,80 EUR, najnižji znesek
višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.h) 106.999,20 EUR, najnižji znesek
višanja: 500 EUR,
– izklicna cena za nepremičnine pod točko 2.i) 41.947,20 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega 20% davka na dodano vrednost
oziroma 2% davka na promet nepremičnin,
ki ga plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica,
št. 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 20. septembra
2011, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer
za predmete:
– pod 2.a) ob 11.30,
– pod 2.b)–2.f) ob 12. uri,
– pod 2.g) in 2.h) ob 13. uri,
– pod 2.i) ob 13.30.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je
treba nakazati na transakcijski račun Občine
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ
722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana varščina bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Ogled večstanovanjskega objekta na
naslovu Škrabčev trg 18, Ribnica bo možen
po predhodnem dogovoru z Zalko Gorše,
tel. 01/837-20-28.
Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami o vseh predmetih prodaje
na Občini Ribnica, kontaktna oseba Ana Lesar Oražem tel. 01/837-20-10.
11. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,

– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2. se prodajo
v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za
nepremičnine,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Št. 478-101/2011-1508
Ob-4470/11
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter občinskega
letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2011, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v njeni lasti
1. Predmet prodaje:
A – Stanovanja in poslovni prostori
Izhodiščna cena stanovanj brez vključenega davka na promet nepremičnin (v višini
2% od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove) znaša:
1 – Štirisobno stanovanje, posamezni del
št. 3 v stavbi št. 1086, k.o. 1577 – Kočevje,
na naslovu TZO 12c, stanovanje se nahaja
v dveh etažah – nadstropju in mansardi,
parc. št. 1210/2
Izmera: 111,20 m2
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena
Izklicna cena: 98.078,40 EUR
2 – Štirisobno stanovanje, posamezni del
št. 7 v stavbi št. 1086, k.o. 1577 – Kočevje,
na naslovu TZO 12c, stanovanje se nahaja
v dveh etažah – nadstropju in mansardi,
parc. št. 1210/2
Izmera: 101,74 m2
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena
Izklicna cena: 80.595,00 EUR
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3 – Poslovni prostor, posamezni del
št. 11 v stavbi št. 1600, k.o. 1577 – Kočevje,
na naslovu Reška cesta 16/a
Izmera: 57,00 m2
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, poslovni prostor je zaseden z najemnikom
Izklicna cena: 41.040,00 EUR
4 – Poslovni prostor, posamezni del št. 3
v stavbi št. 4757, k.o. 1577 – Kočevje, na
naslovu TZO 59
Izmera: 112,81 m2
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, poslovni prostor je prazen
Izklicna cena: 95.241,00 EUR
B – Stavbna zemljišča
1. parcela št. 2204/53 (2567 m2) k.o.
Kočevje
Izklicna cena: 46.800,00 EUR z vključenim 20% DDV
2. parceli št. 1813/1 (321 m2) in 1812/3
(313 m2) k.o. Kočevje
Izklicna cena: 12.000,00 EUR z vključenim 20% DDV
3. parcela št. 696/60 (822 m2) k.o. Kočevje
Izklicna cena: 28.800,00 EUR z vključenim 20% DDV
4. parcela št. 696/61 (825 m2) k.o. Kočevje
Izklicna cena: 26.400,00 EUR z vključenim 20% DDV
5. parcela št. 696/62 (825 m2) k.o. Kočevje
Izklicna cena: 22.800,00 EUR z vključenim 20% DDV
6. parcela št. 696/63 (823 m2) k.o. Kočevje
Izklicna cena: 21.600,00 EUR z vključenim 20% DDV
7. parcela št. 175/10 (1287 m2) k.o. Rajhenav
Izklicna cena: 6.600,00 EUR z vključenim 20% DDV
8. parcela št. 175/11 (953 m2) k.o. Rajhenav
Izklicna cena: 7.920,00 EUR z vključenim 20% DDV
9. parceli št. 775/1 (1440 m2) in 775/2
(375 m2) k.o. Mozelj
Izklicna cena: 17.700,00 EUR z vključenim 20% DDV
10. parcela št. 18/6 (1072 m2) k.o. Kočevska Reka
Izklicna cena: 13.260,00 EUR z vključenim 20% DDV
11. parcela št. 295/3 (620 m2) k.o. Stara
Cerkev
Izklicna cena: 14.450,00 EUR z vključenim 20% DDV
12. parcele št. *151/3 (61 m2), 3201
(209 m2), 3202 (90 m2), 3203 (111 m2), 3204
(177 m2) k.o. Novi Lazi
Izklicna cena: 10.098,00 EUR z vključenim 20% DDV
13. parcele št. *56 (90 m2), 532 (349 m2),
*57 (144 m2), 531 (504 m2), *60 (122 m2),
530 (446 m2), *59 (597 m2) k.o. Črni Potok
Izklicna cena: 14.384,00 EUR z vključenim 20% DDV
14. parcele št. *62 (95 m2), 515 (594 m2),
*61 (414 m2), *64 (109 m2), 514 (803 m2),
*63 (230 m2) k.o. Črni Potok
Izklicna cena: 14.384,00 EUR z vključenim 20% DDV
15. parcele št. *65 (137 m2), 484/3
(255 m2), *66 (525 m2), 482/2 (547 m2), *67
(719 m2) k.o. Črni Potok

Izklicna cena: 13.974,00 EUR z vključenim 20% DDV
16. parcele št. 478/1 (129 m2), 3233/1
(278 m2), *72 (663 m2), 477/2 (210 m2),
476/1 (1607 m2) k.o. Črni Potok
Izklicna cena: 17.376,00 EUR z vključenim 20% DDV
17. parcela št. 2235/5 (1256 m2) k.o.
Kočevje
Izklicna cena: 14.280,00 EUR z vključenim 20% DDV
2. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo odvijala v četrtek
22. septembra 2011 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje).
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega
razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje
do dneva pred dnevom javne dražbe, tj.
vključno do srede 21. septembra 2011 do
17. ure, osebno v vložišče ali pa morajo
do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po
pošti!
3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba
izrazi interes za nakup več nepremičnin,
mora položiti varščino za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na podračun
proračuna
Občine
Kočevje,
št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP
Novo Mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – nepremičnina (stanovanje, stavbno zemljišče, stavbna pravica)« (vplačnik navede tisto nepremičnino,
za nakup katere kandidira).
Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi,
morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine
Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za
proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki
vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne
morejo sodelovati.
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine
v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko
pridobivajo nepremičnine na podlagi načela
vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo
sodelovati cenilec, člani komisije oziroma
oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga
razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno
dražbo).
Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno
pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži
njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo
dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža) – fizične osebe morajo predložiti
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fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe
pa predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele), ki jo
želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski
spletni strani, ali na svoji lastni listini.
Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma morajo prispeti najkasneje
do dneva pred dnevom javne dražbe, tj.
vključno do srede 21. septembra 2011 do
17. ure, osebno v vložišče ali priporočeno
po pošti!
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
4. Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi:
Najnižji znesek višanja izklicne cene na
javni dražbi znaša za
– stanovanja
500,00 EUR,
– stavbna zemljišča
300,00 EUR.
5. Pravila poteka javne dražbe:
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za
posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki
izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista
cena, ki je bila izklicana trikrat – s tem je
dražba glede določenega predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba,
ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po
kakšni ceni je bil predmet javne dražbe
prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,
– ugovore na postopek javne dražbe,
ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve
zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine:
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo
varščino.
Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku
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8 dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun
Občine Kočevje št. 01248-0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine).
Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki
je podlaga za vpis lastništva v zemljiško
knjigo.
7. Drugo:
Občina jamči, da so nepremičnine brez
pravnih napak.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«, z v trenutku javne dražbe zatečenim dejanskim posestnim stanjem
na terenu.
Notarske stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec.
Dodatne informacije o javni dražbi ter
nepremičninah je možno pridobiti pri Damirju Marinču, tel. 01/89-38-245 (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe) ali
Robertu Latinu, tel. 01/89-38-238 (podatki
o parcelah, prostorskih in ureditvenih pogojih), v času uradnih ur.
Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev
na lastnih listinah) je možno pridobiti na
vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26
(pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do
13. ure, ob sredah od 8. do 16.30.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Občina Kočevje
Št. 44/2011
Ob-4483/11
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka
o proračunu Mestne občine Maribor za leto
2011 (MUV, št. 5/2011) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Maribor za leto 2011 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena
2.1. poslovna stavba na naslovu Šarhova ulica 53a s pripadajočim zemljiščem,
stoječa na parcelni št. 1871/1(ID znak parcele: 660 – 1871/1-0, (ID 4934249)), k.o.
660 – Studenci, in sicer:
– poslovna stavba v skupni izmeri
171,34 m2 (pozidano zemljišče pod stavbo
111,00 m2), št. stavbe 2335 in dvorišče, v izmeri 719,00 m2.
Lastnik nepremičnine je Mestna občina
Maribor. Nepremičnina je zasedena. Z nepremičnino upravlja Mestna četrt Studenci,
ki jo delno uporablja za izvajanje svoje dejavnosti, in sicer uporablja pritličje v skupni izmeri 87,94 m2, kletni prostori, v izmeri
83,40 m2 in del dvorišča pa so oddani v poslovni najem.
Mestna četrt Studenci bo prostore, ki jih
zaseda v pritličju stavbe, brezplačno uporabljala za izvajanje svoje dejavnosti še

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
do izgradnje nadomestnega objekta oziroma do dokončne preselitve v novozgrajeni
objekt, predvidoma do 30. 9. 2012. Za pritlični del stavbe, ki ga uporablja MČ Studenci, bo le-ta v času do predaje kupcu
plačevala vse stroške, ki izhajajo iz uporabe
prostora, ki se delijo po kriteriju kvadrature
prostorov, in sicer obratovalni stroški v zvezi
z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje (individualni obratovalni stroški) in stavbi kot celoti
(skupni obratovalni stroški), stroški rednega
vzdrževanja, zavarovanja objekta in plačila
NUSZ.
Izklicna cena: 238.980,00 €.
2.2. poslovna stavba na naslovu Erjavčeva ulica 43 s pripadajočimi zemljišči, stoječa
na zemljišču s parcelno št. 1153/1 (ID znak
parcele: 660 – 1153/1-0, (ID 4220812), in
dvorišči na parcelah št. 1153/15 (ID znak
parcele: 660 – 1153/15-0, (ID 1374446)) in
1153/18 (ID znak parcele: 660 – 1153/18-0,
(ID 3558010)), vse k.o. 660 – Studenci, in
sicer:
– poslovna stavba v skupni izmeri
167,60 m2 (pozidano zemljišča pod stavbo 96,00 m2), številka stavbe 3141 in dvorišče, v izmeri 347,00 m2, oboje parcelna
št. 1153/1,
– dvorišče, v izmeri 1.563,00 m2, parcelna št. 1153/15 in
– dvorišče, v izmeri 19,00 m2, parcelna
št. 1153/18.
Lastnik nepremičnine in upravljavec je
Mestna občina Maribor – Mestna četrt Studenci, ki nepremičnino oddaja v poslovni
najem.
Nepremičnina je zasedena z najemniki.
Izklicna cena: 349.530,00 €.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
nepremičnino je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od
sklenitve prodajne pogodbe, in sicer:
– nepremičnina pod zap. št. 2.1. na
transakcijski račun Mestne občine Maribor
št. 01270-0100008403 odprt pri UJP Urad
Slovenska Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi,
– nepremičnina pod zap. št. 2.2. na transakcijski račun Mestne občine Maribor – Mestne četrti Studenci št. 01270-6450823637
odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden
v kupoprodajni pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor (kletna sejna soba),
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 20. 9.
2011 ob 10. uri.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do
vključno 16. 9. 2011 plačati varščino v višini

10% od navedene izklicne cene na transakcijska računa kot je navedeno spodaj:
– nepremičnina pod zap. št. 2.1.:
TRR Mestne občine Maribor, št. računa:
01270-0100008403 odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine
za nepremičnino pod številko 2.1.«.
– nepremičnina pod zap. št. 2.2.: TRR
Mestne občine Maribor – Mestne četrti Studenci – št. računa: 01270-6450823637 odprt
pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo
»plačilo varščine za nepremičnino pod številko 2.2.«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene.
Če do zvišanja cene ne pride, se varščina
zadrži vsem dražiteljem.
Organizator javne dražbe zadrži varščino
tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva) in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek
iz poslovnega registra Slovenije (s.p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled)
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih
ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša
od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane.
– V izklicni ceni ni zajeta cena opreme,
ki se nahaja v poslovnih objektih in na
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dvoriščih in je last lastnika oziroma najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve
pogodbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije: dodatne informacije
v zvezi z izvedbo javne dražbe lahko interesenti dobijo na tel. 02/220-14-06 (Darko
Lorenčič), podatke o nepremičninah in najemnih razmerjih pa na tel. 02/429-56-60
in GSM 031/898-939 (Marjetka Hauptman),
kjer se lahko dogovorijo tudi o ogledu nepremičnine.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri
čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Mestna četrt Studenci
Ob-4490/11
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 40. člena
Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
(Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009UPB1) in skladno s programom prodaje nepremičnin v letu 2011, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor bo izvršil prodajo naslednjih stanovanj v Mariboru po naslednjih izklicnih
cenah:

Zap.
št.

Naslov

Št. stan.

Vrsta
(št. sob)

Etaža

Leto
gradnje

Površina
m2

Izklicna cena
v EUR

Kavcija
v višini 10%
izklicne cene
v EUR

1

CIRIL-METODOVA ULICA 18

6

1S

podst.

1890

30,50

8.300,00

830,00

2

DELAVSKA ULICA 6

4

1S

pritličje

1929

30,61

18.800,00

1.880,00

1891

Skupna
površina
parc. št. 1593
je 612,00 m2

141.000,00

14.100,00

3

GOSPEJNA ULICA 4

4

KOČEVARJEVA ULICA 8A

5

KOROŠKA CESTA 50

Celotni objekt
tlorisne površine
759,36 m2
na parc. št. 1593,
k.o. Maribor-grad
129

gars.

3. nads.

1960

25,08

13.000,00

1.300,00

7

2S

pritličje

1892

61,26

27.700,00

2.770,00
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Št. stan.

Vrsta
(št. sob)

Etaža

Leto
gradnje

Površina
m2

Izklicna cena
v EUR

Kavcija
v višini 10%
izklicne cene
v EUR

6

KOROŠKA CESTA 56

4

1S

pritličje

1890

20,56

9.000,00

900,00

7

KOROŠKA CESTA 56

5

1S

pritličje

1890

21,76

10.200,00

1.020,00

8

KOROŠKA CESTA 56

6

gars.

pritličje

1890

15,33

6.800,00

680,00

9

KOROŠKA CESTA 58

2

1S

pritličje

1800

34,19

10.700,00

1.070,00

10

KOROŠKA CESTA 90

9

gars.

pritličje

1897

24,86

8.200,00

820,00

11

KOROŠKA CESTA 90

15

2S

1. nads.

1897

59,98

17.400,00

1.740,00

12

KOROŠKA CESTA 90

18

1S

1. nads.

1897

33,41

9.700,00

970,00

13

KOROŠKA CESTA 90

20

1S

1. nads.

1897

41,47

12.100,00

1.210,00

14

MAISTROVA ULICA 1

2

1S

pritličje

1897

17,41

6.000,00

600,00

15

METELKOVA ULICA 7

13

1S

pritličje

1933

30,16

11.000,00

1.100,00

16

METELKOVA ULICA 7

24

1S

pritličje

1933

32,59

11.000,00

1.100,00

17

OB GOZDU 12

6

gars.

1. nads.

1961

22,91

14.000,00

1.400,00

1868

Skupna
površina
parc. št. 1592
je 237,00 m2

70.000,00

7.000,00

Celotni objekt
tlorisne površine
379,00 m2 na
parc. št. 1592, k.o.
Maribor-grad

18

OROŽNOVA ULICA 9

19

PAJKOVA ULICA 24

25

gars.

podst.

1968

25,91

20.000,00

2.000,00

20

PREGLJEVA ULICA 16

8

gars.

1. nads.

1938

23,82

12.000,00

1.200,00

21

PRVOMAJSKA ULICA 3A

103

gars.

pritličje

1962

17,95

17.000,00

1.700,00

22

RUŠKA CESTA 5

9

1S

2. nads

1886

48,94

27.000,00

2.700,00

23

RUŠKA CESTA 71

7

3S

podst.

1835

62,31

12.000,00

1.200,00

24

SODNA ULICA 25

2

3S

2. nads.

1911

94,75

35.700,00

3.570,00

25

ULICA HEROJA STANETA 22

1

1S

kletno

1898

46,44

11.600,00

1.160,00

26

ULICA HEROJA STANETA 22

2

1S

kletno

1898

32,87

9.100,00

910,00

27

ŽIČKI PREHOD 5

1

gars.

pritličje

1900

37,66

21.000,00

2.100,00

28

ŽIČKI PREHOD 5

6

gars.

1. nads.

1900

26,11

14.000,00

1.400,00

29

ŽIČKI PREHOD 5

7

gars.

podst.

1900

28,19

16.000,00

1.600,00

II. Znesek višanja: znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša
200,00 EUR.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodajna pogodba se sklene
z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku
dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec)
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od nakupa.
IV. Način in rok plačila kupnine: kupnino je potrebno plačati v 30 dneh od sklenjene pogodbe na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za
javna plačila v Slovenski Bistrici. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba
za razdrto. Prenos lastninske pravice se
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opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
zemljiškoknjižno dovolilo izdano po plačilu
celotne kupnine.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
v II. nadstropju, v Dvorani generala Rudolfa
Maistra, dne 20. 9. 2011, ob 11. uri.
VI. Višina kavcije
Dražitelji morajo do vključno 15. 9. 2011
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na
TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, št.: 01270-6950971157,
z navedbo »kavcija za zap. št. _«.
Navedba zaporedne številke nepremičnine je obvezna.
VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
kavcije
Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
od dneva dražbe oziroma v primeru predkupne pravice po uveljavljanju le-te.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo
in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se
varščina zadrži. Organizator javne dražbe
zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
VIII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Dražitelji se morajo na dan javne dražbe, od 10.30 do najkasneje 10.50, osebno
oglasiti na kraju dražbe ter ob prijavi na
vpogled predložiti izvirnike naslednjih dokumentov:
1. potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TRR računa (z navedbo
banke) za primer vračila kavcije;
2. osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
3. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;

5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na
javni dražbi;
6. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
7. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, star največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Po prijavi na dražbo pa do zaključka
draženja izbrane nepremičnine dražitelji ne
smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba, oziroma če prostor zapustijo, se
vanj ne morejo več vrniti.
IX. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno in po stanju nepremičnin
v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
– Pri nepremičninah pod zaporednimi
številkami 1, 2, 3, od 6 do vključno 16 ter
18, 23, 24, 27, 28 in 29 ni vzpostavljene
etažne lastnine.
– Vse nepremičnine so proste oseb in
stvari.
– Mestna občina Maribor ima v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11) pri
nepremičnini pod zaporedno št. 18 predkupno pravico.
– Etažni lastniki v večstanovanjski stavbi pod zaporedno št. 24 imajo v skladu
s 124. in 66. členom veljavnega Stvarnopravnega zakonika pri odkupu stanovanja predkupno pravico, ki jo bodo lahko na
podlagi 508. člena veljavnega Obligacijskega zakonika uveljavljali v 30 dneh po
prejemu pisnega obvestila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
o višini izdražene cene.
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– Kupec je dolžan plačati davek na
promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca in stroške
vpisa prodane nepremičnine v zemljiško
knjigo.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Če dva ali več dražiteljev draži isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno,
nepremičnina ni prodana, dokler eden od
dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja
cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem.
X. Ogled
Ogled nepremičnin bo možen:
– dne
6.
9.
2011,
pod
zap.
št. 1: 9.00–10.00, št. 2: 10.30–11.30, št. 3:
12.30–13.30, št. 4: 14.00–15.00;
– dne
7.
9.
2011,
pod
zap.
št. 5: 9.00–10.00, št. 6–8: 10.00–11.00, št. 9:
11.00–12.00, št. 10–13: 12.30–13.30, št. 14:
14.00–15.00, št. 15–16: 15.30–17.00;
– dne 8. 9. 2011, pod zap. št. 17:
9.00–10.00, št. 18: 10.30–11.30, št. 19:
12.00–13.00, št. 20: 13.30–14.30;
– dne 9. 9. 2011, pod zap. št. 21:
9.00–10.00, št. 22: 10.30–11.30, št. 23:
12.00–13.00;
– dne 12. 9. 2011, pod zap.
št. 24: 9.00–10.00, št. 25–26: 10.30–11.30,
št. 27–29: 12.30–13.30.
XI. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javne
dražbe do sklenitve pravnega posla.
XII. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 02/250-63-10.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor, www.jmssmb.si.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
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Razpisi delovnih mest
Ob-4492/11
Popravek
V objavi razpisa delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 67/2011, dne 26. 8. 2011, pod
Ob-4383/11 se podpis pravilno glasi: Svet
JVIZ Vrtci Občine Žalec.
Uredništvo
Št. 32/11
Ob-4485/11
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/1991, 45/1994), 11.
in 12. člena Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja
in usposabljanja (Uradni list RS, št. 103/06)
ter 17. in 18. člena Statuta Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja Svet
Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Ob
železnici 16, 1000 Ljubljana objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja Centra Republike Slovenije
za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
Objavlja se javni razpis za direktorja
Centra Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa in je
odgovoren za zakonitost njegovega dela.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka direktor:
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravi predlog petletnega programa
dela in razvoja zavoda in letnih delovnih
programov,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za
njeno izvajanje,
– sprejema splošne akte, za katere ni
pristojen drug organ po zakonu ali tem sklepu,
– organizira in usklajuje delovni postopek,
– skrbi za izvajanje sklepov sveta zavoda,
– pripravi poročilo o delu in poslovanju
zavoda,
– skrbi za materialno in finančno poslovanje,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,
– odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev,
– pripravi predlog sistemizacije delovnih
mest,
– opravlja druga dela v skladu s predpisi,
tem sklepom in statutom.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju.
Za direktorja Centra RS za mobilnost
in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja (v nadaljevanju Center) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta pri podobnih vodstvenih delih,

– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno obvlada vsaj enega od delovnih jezikov Evropske unije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Prijavi mora kandidat priložiti:
1. dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
2. življenjepis kandidata z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega jasno
izhajajo tudi vodstvene izkušnje (življenjepis
se pripravi v Europass obliki – http://www.
europass.si/pobuda_europass.aspx),
3. dokazilo, da aktivno obvlada vsaj
enega od delovnih jezikov Evropske unije (kot potrdilo o aktivnem znanju tujega
jezika bo svet Centra upošteval potrdila,
ki jih izda Državni izpitni center, certifikate
oziroma dokazila o uspešno opravljenem
izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem
univerzitetnem študiju oziroma dokazila
o šolanju v tujini ali spričevalo o aktivnem
znanju tujega jezika oziroma druga potrdila
iz katerih bo razviden nivo znanja tujega
jezika v primerjavi z Europass jezikovno
izkaznico – http://www.europass.si/pobu
da_europass.aspx),
4. svojo zamisel razvoja in delovanja
Centra v mandatnem obdobju,
5. izjavo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
oziroma na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
6. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka dovoljuje pridobitev podatkov iz
uradne evidence.
Kandidat lahko prijavi priloži tudi druga
dokazila, ki dodatno utemeljujejo njegovo
kandidaturo.
Zaželeno je, da kandidat pozna delovanje Evropske unije, področje vzgoje in
izobraževanja v RS in v EU ter projektno
vodenje.
Svet Centra bo pri merilih za izbiro kandidata uporabljal Standarde strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami
preverjanja usposobljenosti uradnikov na
položajih v državni upravi, ki jih je sprejel
Uradniški svet 8. 11. 2010 in so objavljeni
na http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki in
jo pošljejo v zaprti ovojnici, z oznako »Ne
odpiraj – javni razpis za direktorja«, na naslov: Center RS za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja,
Ob železnici 16, 1000 Ljubljana v osmih
dneh od dneva objave. Vloga se šteje za
pravočasno, če je vložena zadnji dan roka
priporočeno po pošti.
Prepozne in formalno nepopolne prijave
se zavržejo in ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Svet Centra bo s soglasjem ustanovitelja
imenoval direktorja za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Z direktorjem bo za čas mandata sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije o javnem razpisu
lahko kandidati dobijo na tel. 01/400-57-33,
oziroma
na
elektronskem
naslovu
info@cmepius.si. Kontaktna oseba je mag.
Vera Gradišar, predsednica sveta.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
Svet Centra Republike Slovenije
za mobilnosti in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja
Št. 15/2011
Ob-4486/11
Na podlagi 16. člena Statuta Visokošolskega središča Sežana Sveta zavoda Visokošolskega središča Sežana (v nadaljevanju: VSS) objavlja javni razpis za prosto
delovno mesto
direktor/direktorica Visokošolskega
središča Sežana.
Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– ima strokovne, vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Kandidat/kandidatka naj k prijavi na prosto delovno mesto poleg dokazil za izpolnjevanje pogojev priloži tudi kratek življenjepis
in vizijo razvoja zavoda VSS za mandatno
obdobje.
Delovno razmerje bo sklenjeno za obdobje 5 let. Direktor/direktorica je lahko ponovno imenovan. Zasedba delovnega mesta je
možna s 1. 11. 2011.
Prijave z življenjepisom, vizijo razvoja
zavoda VSS in dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo v 15 dneh po objavi na
naslov: Visokošolsko središče Sežana, Kraška ulica 2, 6210 Sežana, s pripisom »Za
razpis direktorja VSS«.
Prepozne prijave se ne upoštevajo. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku osmih
dni po izdaji odločbe o izbiri.
Svet zavoda
Visokošolskega središča Sežana
Ob-4491/11
Na podlagi 33. člena Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno
podjetje, d.o.o., skupščina javnega podjetja
razpisuje delovno mesto
direktorja javnega podjetja Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Kandidat za direktorja javnega podjetja
mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske ali tehnične ali organizacijske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnih delovnih mestih,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima vozniški izpit B kategorije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
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– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prednost pri izbiri bo imel kandidat, ki
pozna problematiko komunalnih dejavnosti
in z aktivnim znanjem enega svetovnega
jezika.
Direktorja javnega podjetja imenuje
skupščina javnega podjetja za dobo 4 let
z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati morajo pisne ponudbe s kratkim
življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjega dela in izdelanim
načrtom predvidenega razvoja javnega podjetja v naslednjih štirih letih, poslati v zaprti
kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis za
delovno mesto direktor«, na naslov: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, v petnajstih dneh od
objave razpisa v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v petnajstih dneh od sprejema sklepa o izbiri.
Skupščina javnega podjetja
Komunala Kranj, d.o.o.
Ob-4494/11
Svet Osnovne šole Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje,
na podlagi 53. člena ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Začetek mandata je 1. 1. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi,
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja šole). Vlogo z dosedanjimi delovnimi
izkušnjami in s kratkim življenjepisom pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Sostro, Cesta II.
grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje,
s pripisom »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Sostro
Št. 148/2011
Ob-4502/11
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09
in 20/11) in sklepa, sprejetega na 7. seji
sveta zavoda dne 26. 5. 2011, Svet zavoda
Osnovne šole Brinje Grosuplje, Ljubljanska
c. 40a, 1290 Grosuplje, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in
20/11).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 1.
2012.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
V primeru, da bo imenovan zunanji kandidat/ka, se pogodba o zaposlitvi sklene za
določen čas, za čas trajanja mandata).
Pisne prijave z originalnimi ali overjenimi
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
(diploma, strokovni izpit, naziv, ravnateljski
izpit), s programom vodenja oziroma vizijo
razvoja dela zavoda za mandatno obdobje, kratkim življenjepisom in z navedenimi
dosedanjimi delovnimi izkušnjami v vzgoji
in izobraževanju, s potrdilom o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev, in s potrdilom o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
Brinje Grosuplje, Ljubljanska c. 40a, 1290
Grosuplje, s pripisom »Prijava za razpis za
ravnatelja/-ico.«
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o izbiri v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Brinje Grosuplje
Št. 032-34/2011
Ob-4503/11
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo –
ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06,
7/07, 53/07, 65/07, 50/08, 4/10, 20/11),
9. in 10. člena Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 108/03, 59/05, 37/07) Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja/direktorice Kulturnega do
ma Slovenj Gradec.
Za direktorja/direktorico Kulturnega
doma Slovenj Gradec je lahko imenovan/-a
kandidat/-ka, ki poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjuje še naslednje:
– da je državljan/ka Republike Slovenije,
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– da ima visoko ali najmanj višjo strokovno izobrazbo pravne, humanistične ali
ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
pri vodenju in organizaciji kulturnih in drugih
prireditev,
– da pozna delovanje zavoda in kulturnih institucij v Republiki Sloveniji,
– da izkazuje delovne rezultate iz katerih
izhaja, da lahko uspešno in strokovno opravlja dela organizacijskega in programskega
direktorja,
– da s svojimi izkušnjami in dosedanjim
delom dokazuje vodstvene sposobnosti.
Poleg splošnih dokazil morajo kandidati/tke k prijavi z življenjepisom predložiti še
naslednje:
– izjavo, da je državljan/ka Republike
Slovenije,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma potrdilo delodajalca in opis delovnih izkušenj iz
katerih je razvidno:
– da ima kandidat/ka zahtevane delovne izkušnje pri vodenju in organizaciji
kulturnih in drugih prireditev ter da pozna
delovanje zavoda in kulturnih institucij v RS
ter
– da izkazuje delovne rezultate, iz katerih izhaja, da lahko uspešno in strokovno
opravlja dela organizacijskega in programskega direktorja ter da izkazuje vodstvene
sposobnosti. Delovne izkušnje, poznavanje
področja dela in vodstvene sposobnosti se
bodo po potrebi v izbirnem postopku preverjale tudi s pisnimi potrdili delodajalcev,
– progam dela in razvoja Kulturnega
doma Slovenj Gradec v naslednjem mandatnem obdobju,
– izjavo o nekaznovanosti oziroma da
zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti (ki se bo pri izbranem
kandidatu preverjala s potrdilom pristojnega
organa o nekaznovanosti).
Usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokazil v prijavi,
s kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, pa
bodo opravljeni tudi razgovori.
Mandat direktorja/direktorice traja pet
let, po izteku te dobe je lahko ponovno
imenovan/-a.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prilogami naj kandidati/-ke pošljejo v petnajstih dneh od objave v Uradnem listu RS,
v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj
– za javni razpis za direktorja Kulturnega
doma Slovenj Gradec« na naslov »Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec.«
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni
v osmih dneh po imenovanju pristojnega
organa.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Druge objave
Št. 36000-2/2010-3

Ob-4512/11

Sprememba
Na podlagi prvega odstavka 146.c člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 108/09), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09)
in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf),
ter na podlagi programa Eko sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega
načrta Eko sklada za leto 2011 in potrjenega
skladno s 7. členom Uredbe o zagotavljanju
prihrankov energije pri končnih odjemalcih
(Uradni list RS, št. 114/09) s strani Vlade
Republike Slovenije dne 9. 12. 2010, Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad) objavlja
spremembo javnega poziva
za nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije
in večje energijske učinkovitosti
stanovanjskih stavb
6SUB-OB11
V javnem pozivu za nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitost stanovanjskih stavb 6SUBOB11 (Uradni list RS, št. 110/10) se v točki
4. (Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu)
besedilo drugega odstavka v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za
posamezen ukrep, ki je predmet spodbujanja po tem javnem pozivu, že prejel kredit
Eko sklada in ima iz naslova tega kredita
obveznosti do Eko sklada, za ta ukrep ne
more pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Ne glede na prejšnji stavek je vlagatelj v primeru,
da kandidira za katerokoli naložbo ali več
naložb po javnem pozivu, ki sodijo v obnovo
stanovanjske stavbe, in če priznani stroški
teh naložb znašajo več kot 20.000 €, za
izvedbo teh upravičen pridobiti tudi kredit
Eko sklada. Tudi vlagatelj, ki kandidira za
gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne
stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje
tega javnega poziva, je upravičen pridobiti kredit Eko sklada. V nobenem primeru
pa višina nepovratne finančne spodbude in
kredita skupaj ne smeta presegati priznanih
stroškov kreditirane naložbe.«.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35400-1/2011-3

Ob-4513/11

Sprememba
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09),
desete alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada (Uradni list RS,
št. 112/09) ter prvega odstavka 6. člena

Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja,
št. 0141-1/2010-5 (Uradni list RS, št. 117/05;
v nadaljevanju: Splošni pogoji), Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad) objavlja
spremembo javnega poziva
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
45OB11
Javni poziv za kreditiranje okoljskih
naložb 45OB11 (Uradni list RS, 26/11) se
spremeni tako da se vključi sledeče spremembe:
V besedilu razdelka 3. d. (Splošni pogoji kreditiranja), se celotno besedilo tretjega
odstavka nadomesti z besedilom:
»V primeru, da vlagatelj v sklopu obnove posamezne stanovanjske stavbe izvaja naložbo, ki vključuje enega ali več
ukrepov, ki so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud po Javnem
pozivu za nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 6SUB-OB11, in
če priznani stroški naložbe znašajo več kot
20.000 EUR, je za izvedbo te naložbe upravičen pridobiti tako kredit Eko sklada kot
tudi nepovratno finančno spodbudo. Tudi
vlagatelj, ki kandidira za gradnjo ali nakup
nizkoenergijske in pasivne stanovanjske
stavbe, ki izpolnjuje pogoje Javnega poziva
4SUB-OB10 ali 6SUB-OB11, je upravičen
pridobiti tako kredit kot tudi nepovratno finančno spodbudo.
V nobenem primeru pa skupen znesek
nepovratne finančne spodbude in kredita ne
sme presegati priznanih stroškov kreditirane
naložbe.«.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 054/2011
Ob-4499/11
Na podlagi prvega odstavka 51.j člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo,
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08,
86/09, 62/10 – ZUPJS in 34/11 – odločba US) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
objavlja
javni poziv
kandidatom za namestnika člana
pritožbene komisije
pri Nacionalni agenciji
Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, Trg OF 13, 1000 Ljub
ljana.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje prijav za namestnika
člana pritožbene komisije.
3. Pogoji
Za namestnika člana pritožbene komisije
je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziro-

ma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge
stopnje,
– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od
tega vsaj pet let na sodišču.
4. Mandat namestnika člana pritožbene
komisije: mandat namestnika člana pritožbene komisije traja štiri leta. Posamezen
namestnik je lahko ponovno imenovan, toda
le največ dvakrat zaporedoma.
5. Pristojnost pritožbene komisije
Pritožbena komisija odloča o:
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov,
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in spremembam študijskih
programov ter
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k pogodbam za izvajanje
visokošolskega transnacionalnega izobraževanja.
6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici
z označbo »za javni poziv kandidatom za
namestnika člana pritožbene komisije« na
naslov: Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Rok za vlaganje prijav je odprt do zapolnitve mesta namestnika člana pritožbene
komisije.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski
obliki na naslov gp.svs@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči
drugače, da želi vročanje in obveščanje
v elektronski obliki.
8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana
naslednja merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva (sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja visokega šolstva
ipd.),
– delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj s področja vodenja in odločanja
v pritožbenih postopkih,
– izkušnje z opravljanjem podobnih
del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja
(delovanje Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu,
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postopek akreditacije študijskih programov
ipd.),
– poznavanje pravne ureditve področja (poznavanje visokošolske zakonodaje
in predpisov o delovanju Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu),
– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja
usposobljenosti kandidatov so objavljena na
spletnih straneh agencije (www.nakvis.si).
9. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna delavka agencije Mateja Bajuk, e-pošta:
mateja.bajuk@gov.si.
10. Obvestilo o imenovanju: kandidati
bodo obveščeni le v primeru imenovanja,
ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji
postopek in neimenovanja.
Svet Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu
Št. 11-020-000035
Ob-4505/11
Na podlagi 15. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in
v skladu s 179.i členom Zakona o letalstvu
(Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4) Javna
agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije objavlja
javni poziv
za posredovanje predlogov članov
posvetovalnega organa direktorja
Javne agencije za civilno letalstvo RS
I. Namen javnega poziva
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije izvaja strokovne, regulativne, upravne in nadzorne naloge povezane
z varnostjo zračnega prometa in varovanjem civilnega letalstva, nadzoruje izvajanje letalskih predpisov in pravnih aktov, ki
veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki
Sloveniji in so v njeni pristojnosti ter izvaja
s temi predpisi povezane prekrškovne postopke, razen s tem povezanih nalog, za katere so pristojni organi Evropske unije.
Z namenom, da bi se pri izvajanju nalog
agencije ter uresničevanju njenih ciljev in
usmeritev (spodbujanje varnosti, rednosti
in nemotenosti zračnega prometa) v čim
večji meri upoštevalo mnenja in predloge
organizacij in posameznikov, ki delujejo na
letalskem področju v Republiki Sloveniji, bo
direktor Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije imenoval posvetovalni
organ direktorja, katerega člani bodo letalski
strokovnjaki z različnih področij.
II. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je nabor predlogov letalskih strokovnjakov, izmed katerih
bodo izbrani člani posvetovalnega organa
direktorja Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije.
V posvetovalni organ direktorja bo imenovanih 21 članov iz naslednjih področij:
– mednarodna letališča
– javna letališča
– vzletišča
– operatorji
– aeroklubi
– vzdrževalne organizacije
– organizacije za zagotavljanje
stalne plovnosti
– organizacije povezane
z varovanjem

1 član
1 član
1 član
2 člana
2 člana
1 član
1 član
1 član

– organizacije s področja
izdelave letal
– kontrola letenja
– letalska medicina
– letalske šole
– letalski izpraševalci
– linijski piloti
– športni piloti
– letalske organizacije

Št.

1 član
2 člana
1 član
2 člana
1 član
1 član
1 član
2 člana

Člani posvetovalnega organa ne bodo
prejemali nobenega finančnega nadomestila.
III. Predlaganje članov in zahtevana dokumentacija
Predloge članov posvetovalnega organa direktorja lahko posredujejo fizične in
pravne osebe. Fizične in pravne osebe lahko predlagajo po enega člana za posamezno področje, ki ga pokrivajo (fizična oseba
lahko prijavi tudi sebe).
Za predlagane člane je potrebno predložiti življenjepis v Europass obliki in dokazila
o strokovnosti iz letalskega področja. Predlogu je potrebno priložiti tudi izjavo predlaganega člana, s katero dovoljuje uporabo
svojih osebnih podatkov za namen, za katerega so podatki zbrani (za postopek izbire
članov posvetovalnega organa direktorja).
IV. Rok in način posredovanja predlogov
Rok za prijavo predlogov članov posvetovalnega organa direktorja je 9. 9. 2011.
Predloge članov posvetovalnega organa direktorja s prilogami je potrebno poslati
v elektronski obliki na naslov: info@caa.si,
z naslovom zadeve Javni poziv – posvetovalni organ direktorja. Podpisane izjave predlaganih članov morajo biti pripete
v .pdf obliki.
V. Postopek izbire članov posvetovalnega organa direktorja: odpiranje vlog
s predlogi članov posvetovalnega organa
direktorja bo najkasneje v roku 5 dni po roku
za oddajo predlogov. Odpiranje predlogov ni
javno. Vsi predlagani člani bodo o (ne)izbiri
obveščeni v roku 8 dni po odločitvi.
Javna agencija za civilno letalstvo
Republike Slovenije
Ob-4518/11
Borovo Trade, d.o.o. Trubarjeva 11, 3000
Celje objavlja na podlagi sklepa Nadzornega odbora Borova d.d. Vukovar
javne pozive
za dostavo ponudb
za nakup poslovnih prostorov:
1. Poslovni prostor v Prevaljah, Trg 57a,
Prevalje, v izmeri 104,56 m2.
2. Poslovni prostor v Kamniku, Šutna 26
v izmeri 190,02 m2.
3. Poslovni prostor v Šoštanju, Trg bratov
Mravljak 12, v izmeri 99 m2, s pripadajočim
dvoriščem 153 m2.
Izklicna cena vseh navedenih nepremičnin je 1.000,00 €/m2. Poslovni prostori se
prodajajo po načelu videno – kupljeno najboljšemu ponudniku. Stroške v zvezi s pogodbo in prenosom lastništva plača kupec.
4. Poslovno-stanovanjska stavba – vila
Borovo v Celju, Trubarjeva ulica 11, v izmeri 362 m2, s pripadajočim dvoriščem in
garažo.
Izklicna cena je 650.000,00 EUR. Poslovna stavba se prodaja po načelu videno
– kupljeno najboljšemu ponudniku. Stroške
v zvezi s pogodbo in prenosom lastništva
plača kupec.
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Prenos prodane nepremičnine se opravi
po popolnem plačilu kupnine. Vaše ponudbe, s priporočeno poštno pošiljko in pripisom
ne odpiraj – ponudba, sprejemamo 10 dni
po objavi na našem naslovu. V ponudbi navedite vaše popolno ime oziroma naziv podjetja in kontaktne podatke. Pridružujemo si
pravico odkloniti vsako ponudbo ali umakniti
objavljeni poziv še pred koncem ustrezne
pogodbe brez obveznosti do ponudnikov.
Po predhodnem dogovoru je možen ogled
poslovnega prostora. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh po objavi. Za
dodatne informacije pokličite 031/349-513
ali po elektronski pošti: katja.capl@borovotrade.si
Borovo Trade, d.o.o.
Št. 900-1/2011-236
Ob-4510/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 74. in 75. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 56/08 in 4/10), 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
javno zbiranje vlog
za oddajo prostorov v uporabo
za kulturne dejavnosti – Šiška
objavljeno na spletni strani http://www.ljubljana.si/ od dne 2. 9. 2011 do 3. 10. 2011.
I. Predmet oddaje v uporabo so prostori
za kulturne dejavosti
Oddajajo se prostori, ki se nahajajo na
naslovu Trg prekomorskih brigad 1, Ljub
ljana, in sicer:
A) Prostori za razstavno dejavnost, ki se
nahajajo v pritličju stavbe Trg prekomorskih
brigad 1:
1. Prostori št. 16, 17, 18 in 19, skupne
površine 143,551 m2,
2. Prostori št. 13, 14 in 013 skupne površine 131,86 m2.
B) Prostori za kulturne dejavnosti (pisarniška dejavnost), ki se nahajajo v prvem nadstropju stavbe Trg prekomorskih
brigad 1:
1. Prostor št. 101, površine 12,68 m2,
2. Prostor št. 102, površine 13,47 m2,
3. Prostor št. 103, površine 68,96 m2,
4. Prostor št. 104, površine 21,80 m2,
5. Prostor št. 105, površine 22,30 m2,
6. Prostor št. 106, površine 22,49 m2,
7. Prostor št. 107, površine 44,72 m2,
8. Prostor št. 108, površine 44,90 m2,
9. Prostor št. 109, površine 138,74 m2,
10. Prostor št. 110, površine 26,33 m2,
11. Prostor št. 111, površine 36,18 m2,
12. Prostor št. 112, površine 19,94 m2,
13. Prostor št. 113, površine 18,88 m2.
V površino so zaradi izračuna obratovalnih stroškov, všteti tudi deleži skupnih
prostorov etaže (hodniki, sanitarije, čajna
kuhinja) in skupni prostori v objektu (vetrolov, recepcija, hall, dostavni prostor in
telefonska centrala), ki so določeni glede na
neto površino prostora.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja vlog:
1. Možnost sodelovanja na javnem zbiranju vlog imajo neprofitne pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje
kulturno umetniških dejavnosti in posredo-
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vanja kulturnih vrednot, javni skladi s področja kulture, ki so sofinancirani s stani MOL
ter posamezniki, ki opravljajo dejavnost na
področju kulture in so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: predlagatelj).
2. Predlagatelj mora imeti sedež v Mestni
občini Ljubljana, če pa je predlagatelj samozaposleni v kulturi, mora imeti stalni naslov
v Mestni občini Ljubljana.
3. Predlagatelj mora vlogo oddati na
v celoti izpolnjenem obrazcu JZV-Šiška1.
4. Predlagatelj mora vlogi obvezno predložiti podpisano izjavo, da soglaša
z odpovednimi roki, ki so navedeni v osnutku pogodbe, ki je priloga besedilu zbiranja
vlog (obrazec JZV-Šiška2).
5. Predlagatelj mora vlogi obvezno predložiti podpisano izjavo, da ni lastnik prostorov, v katerih lahko izvaja svojo
dejavnost (obrazec JZV-Šiška2).
III. Kriteriji, na osnovi katerih se bo ovrednotilo prispele vloge
A) Za oddajo prostorov za razstavno dejavnost:
1. Kakovost, inovativnost in deficitarnost
programa razstavne dejavnosti; pomembnost programa za kulturno ponudbo Mestne
občine Ljubljana (skupaj 30 točk);
2. Reference predlagatelja: kritiški odmevi in odmevi v strokovni javnosti, s poudarkom na zadnjih treh letih (največje možno
število točk je 20 točk);
3. Predlagatelj ima z MOL sklenjeno programsko pogodbo za obdobje 2010–2012
(skupaj 10 točk);
4. Predlagatelj ima z MOL sklenjeno projektno pogodbo, v obdobju zadnjih treh let
(skupaj 5 točk);
5. Predlagatelj ima status društva v javnem interesu (skupaj 2 točki);
6. Zagotavljanje javne dostopnosti prostorov in programov: odpiralni čas, promocijski načrt, doseganje ciljnih skupin občinstva
(skupaj 10 točk).
Najvišje možno število prejetih točk je
72 točk. Izbrani bodo predlagatelji, ki bodo
v postopku izbire zbrali največ točk, vendar
ne manj kot 50.
B) Za oddajo prostorov za kulturne dejavnosti (pisarniške dejavnosti):
1. Kakovost programske sheme predlagatelja, njena inovativnost ter pomembnost
programa za kulturno ponudbo Mestne občine Ljubljana (skupaj 30 točk);
2. Reference predlagatelja: kritiški odmevi in odmevi v strokovni javnosti, s poudarkom na zadnjih treh letih (največje možno
število točk je 20 točk);
3. Predlagatelj ima z MOL sklenjeno programsko pogodbo za obdobje 2010–2012
(skupaj 10 točk);
4. Predlagatelj ima z MOL sklenjeno projektno pogodbo, v obdobju zadnjih treh let
(skupaj 5 točk);
5. Predlagatelj ima status društva v javnem interesu (skupaj 2 točki);
6. Zagotavljanje javne dostopnosti prostorov in programov: odpiralni čas, promocijski načrt, doseganje ciljnih skupin občinstva
(skupaj 10 točk).
Najvišje možno število prejetih točk je
72 točk. Izbrani bodo predlagatelji, ki bodo
v procesu izbire zbrali največ točk, vendar
ne manj kot 50.
C) Za oddajo prostorov za samozaposlene v kulturi:
1. Kakovost programske sheme predlagatelja, njena inovativnost ter pomembnost
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programa za kulturno ponudbo Mestne občine Ljubljana (skupaj 30 točk);
2. Reference predlagatelja: kritiški odmevi in odmevi v strokovni javnosti, s poudarkom na zadnjih treh letih (največje možno
število točk je 20 točk);
3. Predlagatelj ima z MOL sklenjeno projektno pogodbo, v obdobju zadnjih treh let
(skupaj 5 točk);
4. Zagotavljanje javne dostopnosti prostorov in programov: odpiralni čas, promocijski načrt, doseganje ciljnih skupin občinstva
(skupaj 10 točk).
Najvišje možno število prejetih točk je
65 točk. Izbrani bodo predlagatelji, ki bodo
v procesu izbire zbrali največ točk, vendar
ne manj kot 45.
Vloga mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec (JZV-Šiška1),
2. podpisani izjavi (JZV-Šiška2),
3. izpolnjen, podpisan in parafiran osnutek pogodbe za oddajo prostorov v uporabo
za kulturne dejavnosti (del razpisne dokumentacije),
4. fotokopije kritiških odmevov.
IV. Določila dajanja prostorov v uporabo
za kulturne dejavnosti
– Prostori se oddajajo v uporabo za določen čas treh let, z možnostjo podaljšanja,
pri čemer se upoštevajo določila osnutka
pogodbe.
– Uporabnik nima pravice oddati predmetnega prostora v podnajem.
– Uporabnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča,
stroške zavarovanj in druge stroške, ki so
navedeni v 5. členu osnutka pogodbe, ki je
del razpisne dokumentacije.
– Uporabnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v predmetni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na predmetnem
prostoru na podlagi vlaganj.
V. Način oddaje vlog in rok za oddajo
vlog
Vloge z obveznimi dokazili pošljejo predlagatelji priporočeno ali prinesejo
osebno v zaprti pisemski ovojnici na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za kulturo, Ambrožev trg 7, Ljub
ljana, z obvezno oznako na ovojnici »Vloga
za oddajo prostorov v uporabo za kulturne dejavnosti (ʺNe odpirajʺ in ʺŠt. prostora
______ ʺ).« Na zadnji strani ovojnice mora
biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno
dne 3. 10. 2011. Vloge bodo po preteku
razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisnem
roku, komisija ne bo obravnavala in bodo
zavržene.
Vloga in vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.
VI. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja vlog
Vloge, prispele po razpisanem roku, ter
nepopolne vloge bodo izločene ter se jih ne
bo obravnavalo.
Če komisija med predlagatelji, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
vlog za isti prostor, lahko komisija:
– pozove predlagatelje, da oddajo vlogo
za drug razpisani prostor, ali
– opravi s predlagatelji dodatna pogajanja.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.

Če izbrani predlagatelj ne bo podpisal
pogodbe v 15. dneh od poziva k podpisu,
se šteje, da odstopa od vloge.
VII. Postopek izbire vrednotenja prispelih vlog
1. Odpiranje vlog se bo pričelo najkasneje v štirih dneh po zaključku zbiranja vlog.
2. Pravočasno prispele vlog bo obravnavala komisija za vloge ponudb, ki bo
vse predlagatelje obvestila o izboru oziroma
nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva
odpiranja vlog.
3. Merilo za izbor vlog je najvišje število
točk, pridobljenih na osnovi v točki II. navedenih kriterijev.
VIII. Rok veljavnosti vloge: dokumentacija predlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo
vrnjena predlagateljem, ki jo lahko prevzamejo na Oddelku za kulturo, Ambrožev trg
7, Ljubljana.
IX. Informacije o zbiranju ponudb
Vsa pojasnila v zvezi s prostori dobite na
Oddelku za kulturo, Ambrožev trg 7, Ljub
ljana, pri Samu Peratu, tel. 01/306-48-46 ali
elektronskem naslovu: samo.perat@ljubljana.si. Rezultati zbiranja vlog bodo objavljeni
na spletni strani MOL. Ogled prostorov:
Datum: 14. 9. 2011, ob 11. uri, lokacija: Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana in
21. 9. 2011, ob 11. uri, lokacija: Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-24/2011-6
Ob-4476/11
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, objavlja na podlagi Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) naslednje
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev služnostne pravice
za postavitev sončne elektrarne na
Podružnični šoli v Dobrniču
I. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
(v nadaljevanju: Občina).
II. Predmet služnostne pravice
Predmet ustanovitve služnostne pravice so strešne površine – ravna streha novozgrajenega prizidka Podružnične šole
Dobrnič zaradi izgradnje in vzpostavitve
obratovanja male fotonapetostne elektrarne v nazivni moči 43,60 kW in deli nepremičnin, katerih uporaba je potrebna izključno samo za postavitev in obratovanje male
fotonapetostne elektrarne (v nadaljevanju
MFE); lokacija: objekt na naslovu Dobrnič
2, 8211 Dobrnič, na parc. št. 974/2 in 980/5,
k.o. 1431 – Dobrnič.
Služnost se ustanavlja za dobo 25 let.
III. Nadomestilo za ustanovljeno služnost
(v nadaljevanju nadomestilo)
Občina zaračuna nadomestilo v enkratnem znesku po podpisu pogodbe. Nadomestilo za celotno obdobje 25 let mora
izbrani ponudnik plačati v roku 30 dni od
dneva izstavitve računa, v nasprotnem primeru lahko Občina enostransko odstopi od
pogodbe in izbere drugega služnostnega
upravičenca.
V nadomestilo niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in stroški obratovanja
MFE, ti so izključno stvar in breme služnostnega upravičenca.
Plačilo nadomestila v določenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis služnosti
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v zemljiško knjigo služnostni zavezanec izroči po prejemu celotnega plačila nadomestila.
IV. Osnovni pogoji služnostnega razmerja
Služnost se ustanavlja na strešnih površinah novozgrajenega prizidka Podružnične
šole Dobrnič in tistih delih nepremičnin, ki so
potrebne za postavitev in nemoteno obratovanje MFE.
Služnostni upravičenec mora izvesti postavitev sončne elektrarne v skladu z že
izdelano projektno dokumentacijo Načrta
električnih instalacij in električne opreme,
izgradnja male fotonapetostne elektrarne
OŠ Dobrnič. Načrt izgradnje male fotonapetostne elektrarne, izdelovalca Studio razvoj
d.o.o., Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto, št. EC-GFE-01/10, marec 2010, in načrt priklopa male fotonapetostne elektrarne,
Studio Razvoj d.o.o., Kočevarjeva ulica 7,
8000 Novo mesto, št. EC-PFE-02/10, marec 2010, sta sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in dozidavo Podružnične šole
Dobrnič in s tem sestavni del gradbenega
dovoljenja za rekonstrukcijo in dozidavo šole
št. 351-308/2010-14 z dne 10. 8. 2010.
Služnostni upravičenec v času veljavnosti pogodbe prevzema vso finančno odgovornost za vodotesnost strešnih površin na
katerih je namestil MFE in odpravo posledic,
če pride do zamakanja strehe.
Služnostni upravičenec mora v času veljavnosti pogodbe o služnosti MFE in strešne
površine, ki so predmet služnosti, zavarovati pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Služnostni upravičenec v času trajanja
pogodbe ne sme izvajati nobenih posegov
na strešnih površinah brez pisnega soglasja
Občine.
Služnostni upravičenec ima ob vsakem
času pravico dostopa do MFE, da zagotovi
nujna dela za njeno nemoteno obratovanje v polnem obsegu. Druga vzdrževalna in
obratovalna dela bo služnostni upravičenec
izvedel tako, da ne bo motil dela ostalih uporabnikov objekta.
Občina se zavezuje omogočiti služnostnemu upravičencu neoviran dostop in rabo
strehe in delov nepremičnine, ki jih mora
uporabljati izključno za nemoteno obratovanje MFE. S podpisom pogodbe o ustanovitvi
stvarne služnosti bo Občina dala služnostnemu upravičencu soglasje za namestitev
naprav za krmiljenje MFE.
Služnost se ustanavlja za dobo 25 let.
Po izteku služnosti preide MFE v funkcionalnem stanju v last in posest Občine.
V. Pogoji sodelovanja
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo
se izkazuje s kopijo osebnega dokumenta.
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz AJPES. Na razpisu lahko sodelujejo samo
ponudniki, ki so registrirani za proizvodnjo
električne energije, za kar morajo predložiti ustrezno dokazilo (fizične osebe potrdilo
o vpisu v Poslovni register, pravne osebe
izpis iz AJPES).
Ponudbi je treba priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 2.000,00 €, ki se plača na transakcijski račun Občine Trebnje
št. 01330-6000000490 s sklicem: »javno
zbiranje ponudb MFE Dobrnič«.

Ponudba se bo štela za popolno, če bo
ponudnik predložil:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
– Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta.
– Pravne osebe: overjen izpisek iz
AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni.
– Dokazilo, da je ponudnik registriran za
proizvodnjo električne energije.
– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
Izjava o sprejemu pogojev postopka zbiranja ponudb (priloga št. 2).
– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (priloga št. 3).
– Izpolnjen obrazec Ponudba z izjavo,
da je ponudnik pregledal in da sprejema
obstoječe stanje strehe glede primernosti
postavitev MFE (priloga št. 4).
– Reference; navedite tudi število zgrajenih MFE, vsaj 3 MFE moči enake ali večje
od razpisane. Ponudniki, ki ne izpolnjujejo pogoja referenc, se izločijo iz nadaljnje
obravnave (priloga št. 5).
– Izpolnjene obrazce oziroma Izjave naročnikov o sodelovanju s ponudnikom (priloga št. 6).
– Potrdilo o vplačani varščini v višini
2.000,00 €.
Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 19. 9. 2011 do
9. ure, na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za ustanovitev služnosti za
postavitev MFE Dobrnič«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe Občina ne bo upoštevala.
VI. Merilo za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
bo: ponujena višina 25 letnega nadomestila.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev
trg 5, Trebnje, dne 19. 9. 2011 ob 10. uri.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo za sodelovanje na javnem odpiranju
ponudb predložiti pooblaščeni osebi pisna
pooblastila. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po
merilih.
Občina si na podlagi zbiranja ponudb pridržuje pravico do izvedbe dodatnih pogajanj
s ponudniki.
Ob več najugodnejših ponudbah se bo
nadaljeval postopek na način, da se bo pozvalo vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe.
Z najugodnejšim ponudnikom se sklene
pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če
najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe
v tem roku, se lahko rok podaljša, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa se zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
Občina zadrži njegovo varščino.
Občina na podlagi tega zbiranja ponudb
ni zavezana k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
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kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi
brez navedbe razlogov in brez odškodninske odgovornosti.
VIII. Informacije: ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije na naslovu Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje; kontaktna oseba je Darja Gorenc, na
tel. 07/348-11-08.
IX. Drugo
Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi gradbeno dovoljenje,
št. 351-308/2010-14, z dne 10. 8. 2010;
4/4 načrt izgradnje male fotonapetostne
elektrarne, Studio Razvoj d.o.o., Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto, št. ECGFE-01/10, marec 2010; pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje št. 583695
z dne 17. 5. 2011.
Celotna razpisna dokumentacija je na
voljo na internetnem naslovu http://www.
trebnje.si.
Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine
Trebnje: http://www.trebnje.si.
Občina Trebnje
Ob-4482/11
Občina Gornja Radgona objavlja na
podlagi 35., 36., 37. in 38. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 34/11) in Programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
Občine Gornja Radgona, naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Stanovanje št. 320.E v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 19 v Gornji Radgoni
v velikosti 70,97 m2 (dvosobno stanovanje
v 2. nadstropju), na parc. št. 230/18, k.o.
Gornja Radgona, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, za izhodiščno ceno
52.500,00 EUR.
2. Poslovno-stanovanjska stavba na
Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritličju in stanovanje v nadstropju) v velikosti
111,48 m2 na parc. št. 718/1, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 43/68)
s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 144 m2 na parc. št. 718/2, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 130/144),
vse skupaj deleži občine za izhodiščno ceno
24.265,73 EUR. Novi lastnik občinskih deležev se zavezuje, da bo na zemljišču parc.
št. 718/2, k.o. Gornja Radgona sklenil služnostno pogodbo za pravico hoje in vožnje
ter pravico parkiranja za potrebe stanovanjske hiše in poslovnega prostora (trgovine)
z lastnikoma sosednjega zemljišča parc.
št. 717, k.o. Gornja Radgona Mileno Basarič in Viljemom Dibelčarjem, ki sta jo dejansko izvrševala več kot petdeset let, in sicer
zaradi dostopa do stanovanjske hiše in do
poslovnega prostora (trgovina), ki se nahajata na navedeni parc. št. 717, k.o. Gornja
Radgona.
3. Nezazidano stavbno zemljišče
v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na Tratah) v izmeri 848 m2 na parc.
št. 219/26, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
42.485,00 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stanovanja in poslovnega prostora s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem ter nezazidanega
stavbnega zemljišča, ne vključuje pa davka
na promet nepremičnin ali DDV, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave
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komunalnih naprav in ostale infrastrukture,
plačila priključitve na vodovodno omrežje,
kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP
št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 15 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici (na ovojnici je obvezno
navesti ime in priimek, oziroma ime pravne
osebe s popolnim naslovom) najkasneje do
19. 9. 2011 na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona, z oznako: »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – Ponudba za
odkup – Ne odpiraj!«
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja
Radgona. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občine Gornja Radgona.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran
s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno - kupljeno«.
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi
s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontak-
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tna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Št. 478-121/2011(2513)
Ob-4487/11
Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentjur v posamični vrednosti nad 20.000 EUR za leto
2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23; faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Pod A) Komunalno opremljene gradbene
parcele v stanovanjski coni Grajski log II. na
Proseniškem:
P/1. Zemljišče parc. št. 264/10 pašnik,
v izmeri 974 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 58.440,00 EUR
brez DDV;
P/2. Zemljišče parc. št. 264/11 pašnik,
v izmeri 637 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 38.220,00 EUR
brez DDV;
P/3. Zemljišče parc. št. 264/12 pašnik,
v izmeri 835 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 50.100,00 EUR
brez DDV;
P/4. Zemljišče parc. št. 264/13 pašnik,
v izmeri 870 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 52.200,00 EUR
brez DDV;
P/5. Zemljišče parc. št. 264/14 pašnik,
v izmeri 880 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 52.800,00 EUR
brez DDV;
P/6. Zemljišče parc. št. 264/15 pašnik,
v izmeri 771 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 46.260,00 EUR
brez DDV;
P/7. Zemljišče parc. št. 264/19 pašnik,
v izmeri 481 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 28.860,00 EUR
brez DDV;
P/8. Zemljišče parc. št. 264/21 pašnik,
v izmeri 557 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 33.420,00 EUR
brez DDV;
P/9. Zemljišče parc. št. 264/23 pašnik,
v izmeri 649 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 38.940,00 EUR
brez DDV;
P/10. Zemljišče parc. št. 264/25 pašnik,
v izmeri 879 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 52.740,00 EUR
brez DDV;
P/11. Zemljišče parc. št. 264/26 pašnik,
v izmeri 884 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 53.040,00 EUR
brez DDV;
P/12. Zemljišče parc. št. 264/16 pašnik,
v izmeri 704 m2 in parc. št. 1203/9 neplodno,
v izmeri 113 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 49.020,00 EUR
brez DDV;
P/13. Zemljišče parc. št. 264/17 pašnik,
v izmeri 772 m2 in parc. št. 1203/8 neplodno,
v izmeri 110 m2, vpisano v k.o. 1133 – Go-

ričica, za izhodiščno ceno 52.920,00 EUR
brez DDV;
P/14. Zemljišče parc. št. 264/18 pašnik,
v izmeri 843 m2 in parc. št. 1203/7 neplodno,
v izmeri 19 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 51.720,00 EUR
brez DDV.
Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03) in
so namenjena gradnji eno in dvostanovanjskih objektov višinskega gabarita obstoječe
grajene strukture širšega območja.
Gradnja I. faze komunalne ureditve (kanalizacija, vodovodno omrežje in cestno
omrežje v makadamski izvedbi) bo izvedena
do 31. 5. 2012. Komunalna ureditev II. faze
(javna razsvetljava in asfaltiranje cestnih površin) bo izvedena, ko bo zgrajena večina
stanovanjskih objektov v stanovanjski coni
Grajski log II..
V izhodiščno vrednost nepremičnine
20% DDV ni vključen.
Pod B) V stanovanjski coni III/1 – Pod
Vrbco v Šentjurju prodaja komunalno opremljene gradbene parcele s parc. št. 237/3
travnik, v izmeri 615 m2, vpisano v k.o. 1138
– Šentjur pri Celju, za izhodiščno ceno
36.900,00 EUR brez DDV.
Zemljišče leži v območju, ki se ureja
z Odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (Uradni list
RS, št. 13/88, 1/91, 37/97, 83/02, 13/05 in
50/06) in je namenjeno gradnji individualnega stanovanjskega objekta.
V izhodiščno vrednost nepremičnine
20% DDV ni vključen.
Pod C) Stavbno zemljišče v stanovanjski
coni v Šentjurju (Nova vas)
P/1. Zemljišče parc. št. 147/1 gozd, v izmeri 3170 m2, vpisano v k.o. 1142 – Tratna,
za izhodiščno ceno 72.910,00 EUR brez
DDV;
P/2. Zemljišče parc. št. 149/1 pašnik,
v izmeri 1625 m2, vpisano v k.o. 1142 –
Tratna, za izhodiščno ceno 37.375,00 EUR
brez DDV.
Zemljišči ležita v območju, ki se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03) in
sta namenjeni gradnji eno- in dvostanovanjskih objektov višinskega gabarita obstoječe
grajene strukture širšega območja.
V izhodiščno vrednost nepremičnin komunalni prispevek in 20% DDV nista vključena.
III. Pogoji prodaje
1. Nakup po načelu videno - kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajalec
ne prevzema odgovornosti glede geološke
stabilnosti tal.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene za posamezno zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur
– podračun št. 01320-0100004983, sklic 00
720099, odprt pri Uradu za javna plačila
Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel,
se varščina brez obresti vrne najkasneje
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se
varščina vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
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4. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu (ime in priimek ter
naslov stalnega prebivališča fizične osebe
oziroma naziv ter sedež pravne osebe);
– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe (pod točko A in C z navedbo zaporedne številke ali B);
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne;
– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne
pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno predložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– dokazilo o vplačani varščini, številko
transakcijskega računa in naziv banke za
vračilo varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
6. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
7. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku za oddajo ponudb bodo zapečatene
vrnjene ponudniku.
8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ceno.
9. Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
10. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla.
11. Izbrani ponudnik je za nepremičnino
pod točko C dolžan poravnati komunalni
prispevek, ki bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja.
12. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma javnega odpiranja
ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo
odločil župan s sklepom. Odločitev župana
je dokončna.
13. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.

14. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom
je izključena.
IV. Drugi pogoji
Za nepremičnine pod točko A in B je rok
za začetek gradnje dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja 3.
gradbene faze je tri leta od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki
so predmet prodaje, izgovarja neodplačno
služnostno pravico za potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in omrežij
javne komunalne infrastrukture ter služnost
dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo.
V. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist
prodajalca in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20% DDV)
in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni
prenos vrši prodajalec po prejemu celotne
kupnine.
VI. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 28. 9. 2011 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 9. 2011 ob 13. uri
v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Št. 4780-1163/2010-16
Ob-4488/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je
parc. št. 630/10 nezazidano stavbno zemlji-
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šče, ki v naravi predstavlja sadovnjak, v izmeri 82 m2 v k.o. Črnuče. Nepremičnina,
ki je predmet prodaje se nahaja v območju
urejanja prostora ČR-640, kjer je pretežna
namenska raba SSce-pretežno eno in dvostanovanjske površine.
Izhodiščna cena: 24.600,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 20% davka
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina bo oddana ponudniku,
za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od prodaje odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačilo varščine.
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.6 Kupec bo poleg celotne kupnine dolžan plačati še stroške notarskega zapisa
pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št. 01261-0100000114, sklic na
št. 007-432000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od objavljene izhodiščne cene kupnine za
nepremičnino,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za odkup
nepremičnine v območju urejanja prostora
ČR-640« na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
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4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 12. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-76, kontaktna
oseba Sandra Pahor.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe v torek dne 20. 9. 2011, s pričetkom ob
11.30 v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Klub 15 Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
kupnino, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 398/11
Ob-4504/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
mag. Igor Kolenc, v skladu z 22. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, v nadaljnjem besedilu:
ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, v nadaljevanju: Uredba), Odlokom o proračunu
Občine Izola za leto 2011 (Uradne objave
Občine Izola, št. 03/2011, v nadaljevanju:
Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za
leto 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1) Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2) Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) prodaja posameznega dela št. 1020
v stavbi št. 474, k.o. 2626 – Izola, na parc.
št. 1770, k.o. Izola, na naslovu Kraška 2a

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v Izoli, po izhodiščni ceni 8.921,00 EUR.
Nepremičnina je zasedena. Najemnik
ima predkupno pravico;
b) Posamezni del št. 26 v stavbi št. 1081,
k.o. 2626 – Izola, na parc. št. 1595, k.o.
Izola, je opredeljena kot garaža v garažni
hiši s št. 26, v izmeri 10,66 m2, na naslovu
Ul. Oktobrske revolucije 19a, Izola, po izhodiščni ceni 8.500,00 EUR;
c) Posamezni del št. 27 v stavbi št. 1081,
k.o. 2626 – Izola, na parc. št. 1595, k.o.
Izola, je opredeljena kot garaža v garažni
hiši s št. 27, v izmeri 10,84 m2, na naslovu
Ul. Oktobrske revolucije 19a, Izola, po izhodiščni ceni 8.500,00 EUR;
d) prodaja nepremičnine s parc.
št. 2730/5, k.o. Izola, njiva, v izmeri 91 m2,
po izhodiščni ceni 21.500,00 EUR;
e) prodaja nepremičnine s parc.
št. 1704/1, k.o. Izola, dvorišče, v izmeri
284 m2, po izhodiščni ceni 25.560,00 EUR;
kupec se zaveže, da ne bo oviral vzpostavitve javne površine za motorni promet.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno
ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno
stroko.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega
davka na dodano vrednost oziroma davka
na promet nepremičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 30 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno
s 35. členom ZSPDSLS, izvede pogajanja.
3) Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi prodajne pogodbe.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana
ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola
pa ima pravico zadržati vplačano varščino.
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4) Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola, ali po tel. 05/660-02-32,
kontaktna oseba Stefanija Rajčić Sedlarević, elektronski naslov: stefanija.rajcic@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa, si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z Vodjo oddelka za nepremičnine Patricijo Fabijančič Močibob. Vse

podrobnejše informacije z zvezi z ogledom
se lahko naslovi na elektronski naslov patricija.fabijancic-mocibob@izola.si.
5) Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic
00 4781522011. Neizbranim ponudnikom bo
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu
pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku
30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Najemniki imajo predkupno pravico.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si, oglasna
deska.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine pod točko a/b/c/d/e«, najpozneje do 20. 9. 2011, do 24. ure, na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem času mogoče oddati tudi osebno, na
vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
6) Drugi pogoji
Ponudbo lahko podajo domače ali tuje
fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so
državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo
sedež v državi članici Evropske unije.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom
o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7) Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 22. 9.
2011, v sobi št. 9, Postojnska ulica 3, Izola,
1. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo upoštevala. Skladno
s prvim odstavkom 37. člena Uredbe, postopek odpiranja ponudb, ni javen.
8) Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine Občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9) Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji
nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
10) Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
Št. 4780-0001/2011
Ob-4507/11
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252
Rogatec, na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list,
št. 34/11), Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2011 (Uradni list RS, št. 8/11)
ter Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu
2011 objavlja,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.
2. Ime in sedež upravljavca: ATRIJ z.o.o.,
Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje.
3. Opis predmeta prodaje
Stanovanje številka 1 se nahaja v večstanovanjskem objektu, na naslovu Hofmanova
ulica 5, Rogatec, na parc. št. 214/9, k.o.
Rogatec, identifikacijska št. 120/1.E. Neto
tlorisna površina stanovanja je 67,70 m2.
Stanovanje obsega kuhinjo 11,33 m2, sobo
6,93 m2, sobo 12,21 m2, sobo 17,04 m2,
kopalnico 4,28 m2, predprostor 8,60 m2, klet
2,90 m2 in ložo 4,41 m2. Etažna lastnina
je vzpostavljena. Stanovanje je zasedeno
z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas.
Pri nakupu ima najemnik pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca
iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja (stanovanja).
Sklenitev prodajne pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo za
nepremičnino in bo s sklepom župana izbran
za najugodnejšega ponudnika.
5. Ponudbena cena
Izhodiščna cena za stanovanje je
34.600,00 EUR. V ceni je zajet tudi sorazmerni delež pripadajočega zemljišča (stavbišče) na parc. št. 214/9, k.o. Rogatec, (ID
5384509), v skupni izmeri 222 m2.

Ponudbena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin (2%).
6. Rok sklenitve pogodbe
– V roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice,
mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem
prodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec,
v nasprotnem primeru lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega
ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
7. Način in rok plačila
– Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino najkasneje v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe na TRR prodajalca.
– Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške povezane s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin ter stroške notarske overitve pogodbe
in vknjižbe lastninske pravice v zemljiški
knjigi).
8. Prehod lastništva
– Lastništvo preide na kupca po plačilu
celotne kupnine in vseh stroškov ter na podlagi vknjižbe lastninske pravice v zemljiško
knjigo.
9. Višina varščine znaša 10% ponujene
cene in jo je potrebno nakazati na račun
št. 01307-0100004165, z navedbo »Varščina za stanovanje št. 1 – Hofmanova ulica 5«.
Ponudnikom, katerih ponudba ne bo sprejeta, bo varščina brezobrestno vrnjena v nominalnem znesku v petih dneh po sprejemu
odločitve. Varščina bo ponudniku, ki bo na
razpisu uspel, všteta v kupnino.
10. Način, mesto in rok oddaje ponudbe
– Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje do dne 19. 9. 2011, do 10. ure,
v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Rogatec,
Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, z oznako
»Ponudba za nakup stanovanja št. 1 – Hofmanova ulica 5 – Ne odpiraj«. Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe priporočeno po pošti, vendar
morajo na naslov prispeti do določenega
datuma in ure.
11. Pri razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje, fizične ali pravne osebe.
12. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 19. 9. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. V primeru, da bo ponudbo za nakup
poslalo več ponudnikov s ponujenim istim
zneskom kupnine, se bodo ti pozvali k oddaji nove ponudbe.
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13. Pogoji za oddajo zavezujoče ponud-

V ponudbi je potrebno navesti predmet
javne ponudbe, ponujeno ceno, ki ne sme
biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, ter vse osnovne podatke ponudnika (ime, priimek oziroma naziv, naslov
oziroma sedež, davčno številko oziroma ID
številko za DDV, številko transakcijskega
računa in naziv banke za primer vračila varščine) in priložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine v višini 10%
ponujene cene (original);
– fotokopijo osebnega dokumenta oziroma fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega
registra ter pooblastilo za zastopanje za
pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smejo
biti starejši od 30 dni (z izjemo osebnega
dokumenta);
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 12. 2011;
– tujci morajo predložiti izjavo, da so
seznanjeni s pogoji za pridobitev lastninske
pravice tujcev na nepremičninah in da bodo
kljub predpisanem postopku po Zakonu
o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS,
št. 9/99) spoštovali roke tega razpisa glede
sklenitve pogodbe in plačila kupnine in da
sami prevzemajo rizik, če ne bodo uspeli pridobiti odločbe o obstoju vzajemnosti
v skladu s citiranim zakonom.
Nepopolne in nepravočasne ponudbe,
ponudbe brez dokazila o plačilu varščine in
ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene,
bodo iz postopka izločene.
14. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Ostale določbe
– Župan Občine Rogatec lahko začeti
postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, ustavi,
pri čemer se ponudnikom povrne vplačano
varščino.
– Ponudbe bo obravnavala Komisija za
izvedbo javnega zbiranja ponudb.
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«, poznejših pripomb se ne
upošteva. Ogled je možen po predhodnem
dogovoru.
– Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine.
– Za dodatne informacije glede nakupa nepremičnine ter dogovor glede možnega ogleda je interesentom na voljo na
tel. 03/812-10-28, Klavdija Križanec.
Občina Rogatec
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2011-2
Ob-3844/11
Sindikat VIR – ZSSS Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana, s sedežem v Sežani,
Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana, se preimenuje v Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Osnovne
šole Srečka Kosovela Sežana, s sedežem v Sežani, Kosovelova ulica 6, 6210
Sežana.
Sindikat uporablja skrajšano ime SVIZ –
OŠ Srečka Kosovela Sežana.
Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 23, z dne 30. 6. 2011.
Št. 101-41/2011/3
Ob-4168/11
Statut Sindikata Ministrstva za okolje in prostor, Župančičeva 6, Ljubljana,
ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Center, na podlagi odločbe,
št. 028-6/93-04/IO z dne 19. 4. 1993, in je
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 5, se z dnem 22. 7. 2011
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-23/2011-9
Ob-4415/11
Upravna enota Ljubljana Izpostava Bežigrad z dnem 25. 7. 2011 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Pravila Sindikata Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 47,
1000 Ljubljana, in jih vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko
3/2011.
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Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin

47.810

Ob-4478/11
Na podlagi zahteve delničarja Draga Grila, v skladu z 295. členom Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1, ZGD-1B
in ZGD-1C) in 7.3. in 7.4. točke statuta delniške družbe, uprava družbe sklicuje

47.820

izredno skupščino
delniške družbe Integral AP Tržič d.d.,
ki bo v torek, 11. 10. 2011, ob 13. uri, na
sedežu družbe Mlaka 4, Tržič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Janez
Hočevar, za preštevalca glasov se izvoli Irena Bertoncelj, za sestavo notarskega
zapisnika se potrdi notarka Marjana Tičar
Bešter.
Predlog delničarja Draga Grila:
2. Spremembe in uskladitev statuta družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji – SKD
2008 in Zakonom o gospodarskih družbah
(ZGD-1C)
Sklep št. 1
Potrdijo se spremembe in uskladitev statuta družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji – SKD 2008 in Zakonom o gospodarskih
družbah (ZGD-1C) kot sledi:
Poglavje 1. Temeljne določbe
Zaradi spremembe sedeža družbe in
uskladitve stanja s sodnim registrom, se
spremeni točka 1.1. in se glasi:
Družba Integral Avtobusni promet Tržič,
d.d. Mlaka 4 (štiri), Tržič … Ostali tekst točke
ostane nespremenjen.
Poglavje 2. Firma in sedež
Vpis firme v sodnem registru se uskladi
z 2.1. točko statuta in se pravilno glasi:
Firma družbe je: Integral Avtobusni promet Tržič, d.d.
Spremeni se točka 2.4. in se glasi:
Naslov sedeža družbe je Mlaka 4 (štiri),
Tržič.
Ostali tekst točke ostane nespremenjen.
Poglavje 3. Dejavnost družbe
Spremeni se dejavnost družbe in uskladi
z novo Uredbo o standardni klasifikaciji –
SKD 2008 (Uradni list RS, št. 17/08).
Točka 3.1. se spremeni in glasi:
Dejavnosti družbe so:

49.310

45.190
45.200
45.320
47.301
47.789

Trgovina z drugimi motornimi vozili
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in opremo za motorna vozila
Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

47.890
47.990

49.320
49.391
49.392
56.101
56.102
56.300
52.210
64.990

68.100
68.200
73.110
73.120
77.110
74.300
77.120
79.110
79.120
82.110
82.190

Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z drugim blagom
Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
Mestni in primestni kopenski potniški promet
Obratovanje taksijev
Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
Obratovanje žičnic
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Strežba pijač
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Oddajanje in obratovanje lastnih
in najetih nepremičnin
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje
oglaševalskega
prostora
Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.

Poglavje 5. Uprava
V točki 5.5. se obstoječi tekst zamenja:
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče
upravo v naslednjih primerih:
– če huje krši obveznosti,
– če ni sposobna voditi poslov,
– če ji skupščina izreče nezaupnico, razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov,
– iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov.
Poglavje 6. Nadzorni svet
V točki 6.3.
Se besedilo spremeni in se glasi:
Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika.
V točki 6.6. se besedi »polovica članov«
zamenja z »dva člana«.
V točki 6.7. se v tretjem odstavku se
besede »več kot polovici članov« zamenja
z »dvema članoma«.
Doda se točka 6.11., ki se glasi:
Manjšinskim delničarjem, katerih skupni
deleži presegajo najmanj četrtino osnovnega kapitala pripada eno mesto člana nadzornega sveta družbe. Člana nadzornega sveta

družbe potrdi skupščina družbe na predlog
tovrstnih delničarjev.
Poglavje 7. Skupščina
V točki 7.3. se besede »vsaj
5 (pet) % osnovnega kapitala družbe« zamenjajo z »katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala.«
V točki 7.4. se drugi stavek nadomesti z:
Sklic skupščine mora vsebovati navedbe iz
prvega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah.
V točki 7.6. se drugi odstavek črta.
V točki 7.7. se v drugem odstavku besede »najkasneje 3 (tri) dni pred skupščino«
zamenja z »konec četrtega dne«.
V točki 7.9. se v drugem odstavku besedilo »tri dni« zamenja z »konec četrtega
dne«
Poglavje 8. Letno poročilo, dobiček in
dividenda
V točki 8.2. se besedilo prvega in drugega odstavka črta.
Obrazložitev sklepa:
Navedeni predlagani sklep v celoti usklajuje statut z SKD 2008 ter pri tem v celoti
zajema vse prvotne navedene dejavnosti
družbe. Hkrati pravilno usklajuje statut z določbami Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), dodatno pa izboljšuje sodelovanje manjšinjskih delničarjev pri upravljanju
družbe.
Sklep št. 2
Razreši se obstoječi nadzorni svet in se
potrdi novega v sestavi:
1. Ivanka Gaber Zupančič,
2. Sonja Zore,
3. Marko Gril.
Obrazložitev sklepa:
Navedeni sklep v celoti usklajuje sestavo
nadzornega sveta z novo dikcijo statuta.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do 7. 10. 2011. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja
na skupščini osebno ali preko pooblaščenca
na podlagi pisnega pooblastila. Delničarji,
katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov predlagatelja Draga Grila,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
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Mlaka 4, Tržič, vsak dan, od 10. do 14. ure
od objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovljena istega dne, v istih prostorih in
istim dnevnim redom ob 14. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Integral AP Tržič, d.d.
Uprava
Ob-4479/11
Upravni odbor družbe Motvoz d.d. Grosuplje, Taborska 34, Grosuplje, na podlagi točke 9.3. Statuta družbe Motvoz d.d.
sklicuje
15. skupščino
družbe Motvoz d.d. Grosuplje,
ki bo dne 6. 10. 2011, ob 9. uri, na sedežu družbe, Taborska 34, Grosuplje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu predsednika upravnega odbora
družbe. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe Motvoz d.d. za
leto 2010 in s poročilom upravnega odbora
o preveritvi letnega poročila o poslovanju
družbe v poslovnem letu 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila Motvoz d.d. za poslovno
leto 2010, pozitivnim stališčem upravnega
odbora do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2010,
vključno s prejemki članov upravnega odbora.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
upravnemu odboru za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2010 znaša
1.710,00 EUR in ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku in članom upravnega odbora družbe,
s katero potrjuje in odobrava njihovo delo
v poslovnem letu 2010.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
upravnega odbora družbe imenuje za revizorja za leto 2011 pooblaščeno revizijsko
družbo: »ABC Revizija«, družba za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Dunajska c. 101,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov, poročilom upravnega odbora skupščini in letnim poročilom, je delničarjem na
vpogled vse delovne dni v tednu, od dneva
objave sklica skupščine do vključno 5. 10.
2011, od 9. do 12. ure, v tajništvu družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe
Motvoz d.d. Grosuplje.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pravico za ude-
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ležbo na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najmanj konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pravočasno,
zaradi vzpostavitve evidence navzočnosti
in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Motvoz d.d. Grosuplje
Predsednik upravnega odbora
mag. Anton Lakner
Ob-4480/11
Upravni odbor družbe Ultrapac d.d., Volčja Draga 42, Volčja Draga, na podlagi točke
9.3. Statuta Ultrapac d.d., sklicuje
6. skupščino
družbe Ultrapac, Predelava
plastičnih mas d.d.,
ki bo dne 6. 10. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe Ultrapac d.d., Volčja Draga 42,
5293 Volčja Draga, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Ultrapac d.d. za leto 2010 in
s poročilom upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila Ultrapac d.d. za poslovno
leto 2010, pozitivnim stališčem upravnega
odbora do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2010,
vključno s prejemki članov upravnega odbora.
3. Podelitev razrešnice upravi in upravnemu odboru za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
Bilančna izguba po stanju na dan 31. 12.
2010 za poslovno leto 2010 ostane v celoti
nepokrita.
Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku in članom upravnega odbora družbe,
s katero potrjuje in odobrava njihovo delo
v poslovnem letu 2010.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
upravnega odbora družbe imenuje za revizorja za leto 2011 pooblaščeno revizijsko
družbo: »ABC Revizija«, družba za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Dunajska c. 101,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov, poročilom upravnega odbora skupščini in letnim poročilom, je delničarjem na
vpogled vse delovne dni v tednu, od dneva
objave sklica skupščine do vključno 5. 10.
2011, od 9. do 12. ure, v tajništvu družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe
Motvoz d.d. Grosuplje.
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Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico za udeležbo
na skupščini in glasovalno pravico lahko
uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo. Delničarje naprošamo, da
pridejo na skupščino pravočasno, zaradi
vzpostavitve evidence navzočnosti in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Ultrapac d.d. Volčja Draga
Predsednik upravnega odbora
mag. Anton Lakner
Ob-4484/11
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe CPG, d.d., Industrijska cesta 2,
Kromberk, Nova Gorica, uprava sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe CPG, d.d.,
ki bo v torek, 4. 10. 2011 ob 9. uri v Novi
Gorici na Industrijski cesti 2 in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni
red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Za predsednico skupščine se izvoli Veronika Lemut, za preštevalko glasov Nives
Simčič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe zaradi razširitve dejavnosti.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe:
Točka 2.1 se spremeni tako, da se glasi:
Dejavnost družbe je:
08.110
08.120
08.990
16.230
16.290
19.200
23.610
23.630
23.640
23.690
23.700
23.990
25.110
25.120
25.290
25.619
25.620
25.720
25.731

Pridobivanje kamna
Pridobivanje gramoza, peska, gline
Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame
in protja
Proizvodnja naftnih derivatov
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
Proizvodnja sveže betonske mešanice
Proizvodnja malte
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca
Obdelava naravnega kamna
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
Druga površinska in toplotna obdelava kovin
Mehanska obdelava kovin
Proizvodnja ključavnic, okovja
Proizvodnja ročnega orodja

Št.
25.732
29.200
33.110
33.120
33.200
37.000
38.110
38.120
38.210
38.220
38.320
39.000
41.100
41.200
42.110
42.120
42.130
42.210
42.220
42.910
42.990
43.110
43.120
43.130
43.210
43.220
43.290
43.310
43.320
43.330
43.341
43.342
43.390
43.910
43.990
45.110
45.190
45.200
45.310
45.320
46.120
46.130
46.140
46.190
46.710
46.720
46.730
46.750
46.760
47.301
47.302
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Proizvodnja orodja za stroje
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic,
polprikolic
Popravila kovinskih izdelkov
Popravila strojev in naprav
Montaža industrijskih strojev in naprav
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
odpadkov
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Gradnja cest
Gradnja železnic in podzemnih železnic
Gradnja mostov in predorov
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
in pline
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko
in telekomunikacije
Gradnja vodnih objektov
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
Rušenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Testno vrtanje in sondiranje
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Fasaderska in štukaterska dela
Vgrajevanje stavbnega pohištva
Oblaganje tal in sten
Steklarska dela
Pleskarska dela
Druga zaključna gradbena dela
Postavljanje ostrešij in krovska dela
Druga specializirana gradbena dela
Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
Trgovina z drugimi motornimi vozili
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za
motorna vozila
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za
motorna vozila
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal
Nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi
Trgovina na debelo s kovinami in rudami
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno

Stran

2106 /

47.520
49.391
49.410
52.100
52.210
52.240
52.290
55.201
55.204
55.209
55.300
56.210
56.290
56.300
68.100
68.200
71.111
71.112
71.121
71.129
71.200
72.190
74.900
77.110
77.120
77.320
77.390
81.210
81.290
81.300
82.910
82.990
85.320
85.510
85.590
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Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami
in steklom
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Cestni tovorni promet
Skladiščenje
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
Pretovarjanje
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
Počitniški domovi in mladinska prenočišča
Planinski domovi in mladinska prenočišča
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost avtokampov, taborov
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Arhitekturno projektiranje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in
zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Splošno čiščenje stavb
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju športa
in rekreacije
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan), to je dne 30. 9. 2011.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje
do konca četrtega dne pred skupščino.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
shranjeno na sedežu družbe. Pravne osebe
morajo prijavi za udeležbo predložiti redni
izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki
vsebuje podatke po stanju ob prijavi.
Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred predvidenim pričetkom skupščine, da prijavijo
svojo navzočnost pri v predlogu predvideni
preštevalki glasov.
Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:
Gradivo s predlogi sklepov delničarjem
z navedbo organa, ki jih je predlagal ter
čistopis statuta družbe so brezplačno dostopni na poslovnem naslovu družbe Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, vsak
delovni dan družbe med 9. in 12. uro, ves
čas od objave tega sklica dalje in na uradni
spletni strani družbe www.cpg.si.
Pravica do obveščenosti:
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
Uprava – direktor
Jože Brecelj, dipl. inž. grad.
Ob-4506/11
Uprava družbe SIP Strojna industrija
d.d., Šempeter v Savinjski dolini sporoča,
da je dne 25. 8. 2011 s strani delničarja
CCM d.o.o., Ljubljana, ki ima v lasti več
kot 5% delnic družbe SIP d.d., Šempeter
v Savinjski dolini, prejela zahtevo za sklic
skupščine družbe SIP Strojna industrija d.d.,
Šempeter v Savinjski dolin z dnevnim redom
in predlogi sklepov.
Uprava družbe SIP Strojna industrija
d.d., Šempeter v Savinjski dolini v skladu
s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1 na
podlagi zahteve delničarja CCM d.o.o., Ljub
ljana, v zakonskem roku v skladu s tretjim
odstavkom 296. člena ZGD-1 sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe SIP d.d., Šempeter
v Savinjski dolini,
ki bo dne 4. 10. 2011, ob 12. uri, v sejni
sobi, na sedežu družbe v Šempetru, Ju-
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hartova ul. 2, z dnevnim redom in predlogi
sklepov delničarja CCM d.o.o., Ljubljana,
in sicer:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Žarko Tatalović.
2.2. Za preštevalki glasov se imenujeta
Aleksandra Hudournik in Helena Kolar.
2.3. Seji prisostvuje vabljeni notar Srečko
Gabrilo za sestavo notarskega zapisnika.
3. Imenovanje članov upravnega odbora,
trajanje mandata in plačilo za delo.
Predlog sklepa:
3.1. Za člane upravnega odbora, ki zastopajo interese delničarjev, se imenujejo:
– Uroš Korže
– Damir Popovič in
– Miran Gombač.
3.2. Mandat upravnega odbora traja dve
leti.
3.3. Predsedniku upravnega odbora pripada bruto letno nadomestilo za opravljanje
funkcije v višini 4.800 EUR letno, članom
upravnega odbora pa 3.600 EUR letno. Nadomestilo se izplačuje po četrtinah, konec
vsakega četrtletja za preteklo četrtletje.
4. Spremembe statuta delniške družbe
Predlog sklepa
Statut družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 560711), se v 5.2 točki
spremeni tako, da se črta prvi stavek te
točke in nadomesti z novim prvim stavkom,
ki glasi:
»Upravni odbor sestavljajo najmanj trije in največ pet članov, od katerih najmanj
dva in največ štirje člani zastopajo interese
delničarjev, enega člana pa imenuje svet
delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju
delavcev pri upravljanju.«
Besedilo sprememb statuta je priloga in
sestavni del tega sklepa. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta.
Skupščina pooblašča notarja Srečka Gabrila, da takoj po skupščini pripravi in vloži
v sodni register prečiščeno besedilo statuta
in izda ustrezno notarsko potrdilo.
Obrazložitev
S predlogom 1. in 2. točke dnevnega
reda se zagotovijo formalni pogoji za potek
skupščine. Točka 3 in predlogi sklepov sledi
spremembam statuta, sprejetim na prejšnji
seji skupščine družbe, na podlagi katerih
sodi v pristojnost skupščine imenovanje članov upravnega odbora, določitev mandata
in nagrad za njihovo delo. S predlaganimi
spremembami statuta pod točko 4 želi delničar doseči, da se število članov upravnega
odbora, prilagaja potrebam poslovnega procesa in zapletenosti gospodarskih razmer
brez dodatnih sprememb statuta.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 30. 9. 2011.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in

glasovanje na skupščini prijavil pri družbi
najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine s pisno prijavo, na naslov: SIP Strojna industrija d.d., Šempeter
v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, 3311
Šempeter v Savinjski dolini.
Skupščine se lahko tudi udeležijo pooblaščenci in zastopniki delničarjev. Pooblastilo mora biti pisno, ki ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
na sedežu družbe.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev pisne zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju:
volilni predlog).
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščin družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Ponovno zasedanje skupščine
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali
po pooblaščencih zastopanih več kot 15%
vseh glasov, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, tj. 4. 10. 2011, ob 12.30,
v istih prostorih. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:
Na spletni strani družbe /www.sip.si/
in poslovnem naslovu družbe Juhartova
ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini, so od
dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od
10. do 12. ure, v tajništvu družbe dostopni
in brezplačno na voljo:
– predlogi sklepov z navedbo, kateri
organ je dal posamezen predlog,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Pravica do obveščenosti:
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Zaradi čim bolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence,
da se pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri
preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom
potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Uprava družbe – generalni direktor
Janez Širovnik
Predsednik nadzornega sveta
mag. Uroš Korže
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Ob-4509/11
Na podlagi 39. člena Statuta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., uprava
preklicuje
17. redno sejo skupščine,
ki je bila z objavo v Uradnem listu RS,
št. 60/11 z dne 29. 7. 2011 in popravek
sklica skupščine, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 64/11 z dne 12. 8. 2011 ter na
spletni strani družbe Komunalno podjetje
Ptuj d.d., www.komunala-ptuj.si, sklicana
za dne 30. 8. 2011, ob 12. uri, na sedežu
družbe v Ptuju, Puhova ulica 10, in ponovno sklicuje
17. redno sejo skupščine
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Ptuj,
ki bo v sredo, 5. 10. 2011, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Ptuju, Puhova ulica 10,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Igor Cebek, Angela Petek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šömen.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
in konsolidiranim letnim poročilom za leto
2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku
za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010
v višini 696.678,00 EUR ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina podeljuje članom nadzornega
sveta družbe razrešnico za poslovno leto
2010.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
2011 skupščina imenuje družbo BM Veritas
Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
Ljubljana.
4. Sejnina za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skladno s stališčem Vlade do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize, znaša sejnina
za čas do 31. 12. 2012 za predsednika
nadzornega sveta bruto 260,00 EUR, za
člane nadzornega sveta pa znaša bruto
200,00 EUR, za redne in izredne seje; za
korespondenčne seje pa znaša 80% redne
seje. Predsedniku in članom nadzornega
sveta se povrnejo tudi materialni stroški
(dnevnice in prevozni stroški) po predpisih,
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ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za
gospodarske družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010
z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in
s predlogom sejnin za člane nadzornega
sveta, je delničarjem na pogled v tajništvu
uprave družbe na naslovu: Puhova ulica 10,
Ptuj, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu
s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 bo
sklic skupščine z obrazložitvijo predlogov
sklepov objavljen tudi na spletni strani družbe: www.komunala-ptuj.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Komunalno podjetje
Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in bodo do istega
dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu
družbe na naslovu: Puhova ulica 10, Ptuj.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja
mora predložiti najkasneje na skupščini
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
direktor
Jože Cvetko, univ. dipl. inž.
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Zavarovanja terjatev
SV 630/2011
Ob-4469/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 630/2011
z dne 24. 8. 2011 je stanovanje št. 4, dvosobno v I. (prvem) nadstropju, v izmeri
61,65 m2, na naslovu Ulica Staneta Severja
9, 2000 Maribor, stoječe na parc. št. 1621/1,
stavba št. 1426, k.o. Spodnje Radvanje, na
katerem še ni vzpostavljena etažna lastnina, v lasti Hauptman Barbare, stanujoče
Ulica Staneta Severja 9, 2000 Maribor in
Hauptman Igorja, stanujočega Ulica Staneta
Severja 9, 2000 Maribor, vsakega do 1/2 celote, zastavljeno v korist Raiffeisenbank Mureck eGen, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 60.000,00 EUR s pripadki.
SV 766/11
Ob-4501/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Blaža Hrovatina iz
Ljubljane, opr. št. SV 766/11 z dne 26. 8.
2011, je bila zastavljena nepremičnina – trosobno stanovanje, št. 110, v 14. nadstropju, v skupni izmeri 76,98 m2, z oznako
1735-1565-35, v stavbi na naslovu Vojkova
cesta 87, Ljubljana, s št. stavbe 1565, ki
stoji na parc. št. 975/2, k.o. 1735 Stožice,
ki je last zastavitelja Primoža Pusar, roj.
22. 4. 1978, Kraigherjeva ulica 7, Celje, do
celote, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 514/02 z dne
10. 5. 2002. Nepremičnina je zastavljena
v korist upnika HYPO ALPE-ADRIA-BANK
d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična
št. 1319175000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 60.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 893/2009
Os-4395/11
V izvršilni zadevi upnice Raiffesenbank
Halbenrein-Tischen eGen, Halbenrain 125,
Halbenrain, ki jo zastopa odvetnik Andrej
Kac, Partizanska 11/I, Maribor, proti dolžniku Oliverju Tkalec, Smoletova ulica 10,
Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve
20.688,90 EUR s pripadki, se na podlagi
sklepa o izvršbi, opr. št. In 893/2009 z dne
20. 10. 2009 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: enosobno stanovanje, št. stanovanja 13, v skupni izmeri
30,86 m2, v mansardi večstanovanjske stavbe, na naslovu Smoletova 10, Maribor, ki
stoji na parc. št. 442/1 (prej pripisani pri
vložni številki 1113), k.o. Tabor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 8. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3032/2010
Os-7708/10
Okrajno
sodišče
v
Domžalah,
na predlog predlagatelja Pavla Florjančič,
Želodnik 13, Dob, objavlja začetek postopka za izbris stare hipoteke, vknjižene pri
parc. št. 685/2, k.o. Dob, v korist Florijančič Jožeta in Florijančič Marije, oba Želodnik 20, na podlagi pogodbe z dne 6. 12.
1923 A 139/23-4 za dedinjsko terjatev s 5%
obrestmi in 5% zamudnimi obrestmi in kavcijo, za vsakega v znesku 75,00 DIN.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice iz 4. točke prvega odstavka 206. člena Zakona o zemljiški
knjigi, da v treh mesecih od objave tega
oklica, v primeru, da izbrisu predmetne stare
hipoteke nasprotujejo, vložijo ugovor proti izbrisu stare hipoteke v zemljiškoknjižni
postopek Dn št. 3032/2010 pri Okrajnem
sodišču v Domžalah.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 1. 2011
N 47/2008
Os-4508/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10.
1963, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo
Iskra Kranj, kot prodajalko, in Ivanom Rajkom Cankarjem, Kebetova 20, Kranj, kot
kupcem, za posamezni del št. 20, stanovanje št. 20, v 6. etaži, s kletjo v 1. etaži,
Kebetova ulica 20, Kranj, v izmeri 66,86 m2,
ID ZNAK 2100-303-20.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Sonije Cankar, rojene 11. 2. 1943,
Kebetova ulica 20, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma

druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 8. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 129169/2010
Os-4406/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB Leasing d.o.o. Ljub
ljana, Šlandrova ulica 2, Ljubljana – Črnuče,
proti dolžniku Albertu Rajšp, Vukovski Dol
63, Jarenina, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Mirko Modic, Dalmatinova 4,
Ljubljana, zaradi izterjave 19.533,10 EUR,
sklenilo:
dolžniku Albertu Rajš, Vukovski Dol 63,
Jarenina, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mirko Modic, Dalmatinova 4, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2011
VL 38965/2011
Os-4408/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Prvi faktor d.o.o., Slovenska
cesta 17, Ljubljana, ki ga zastopa Uroš Vidović, Slovenska 17, Ljubljana, proti dolžniku V-Grad Ing. Trgovina in storitve d.o.o.,
Celovška cesta 136, Ljubljana; Seid Selimoski, Borovec BB, Struga, ki ga zastopa
zakonita zastopnica odvetnica Tina Kramer,
Miklošičeva 13, Ljubljana, zaradi izterjave
10.783,69 EUR, sklenilo:
Drugemu dolžniku Seid Selimoski, Borec
BB, Struga se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Tina Kramer, Miklošičeva 13, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala 2. dolžnika Seid Selimoski, Borovec BB, Struga,
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2011

VL 60365/2011
Os-4420/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa
Davorka Panjan, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžnici Tanji Matijević, Polanškova
ulica 40, Ljubljana - Črnuče, ki jo zastopa
zakoniti zastopnik odvetnik Matej Pečanac,
Dalmatinova 2, Ljubljana, zaradi izterjave
18.075,65 EUR, sklenilo:
dolžnici Tanji Matijević, Polanškova
ulica 40, Ljubljana - Črnuče se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Matej Pečanac, Dalmatinova 2, 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 Ljubljani
dne 22. 6. 2011
VL 156603/2010
Os-4424/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO,
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Ronny Pernat, Stara cesta 1, Portorož, ki ga zastopa zakoniti
zastopnik odvetnik Bojan Starčič, Bernardinska reber 8, Portorož - Portorose, zaradi
izterjave 245,86 EUR, sklenilo:
dolžniku Ronny Pernat, Stara cesta 1,
Portorož, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Bojan Starčič, Bernardinska reber 8,
Portorož.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2011
VL 197842/2010
Os-4425/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika: T 2 Družba za ustvarjanje,
razvoj in trženje elektronskih komunikacij in
opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor,
proti dolžniku Mateju Bevku, Črnci 43, Apače, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik
Matjaž Husar, Panonska ulica 36, Gornja
Radgona, zaradi izterjave 3.697,16 EUR,
sklenilo:
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dolžniku Mateju Bevku, Črnci 43, Apače, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Matjaž Husar, Panonska ulica 36,
Gornja Radgona.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2011
Z 174/2008
Os-6556/10
Okrajno sodišče v Mariboru je v zadevi zavarovanja upnice Abanka Vipava, d.d.
Glavna podružnica Maribor, Cankarjeva 6b,
Maribor – dostava, zoper dolžnika Aleša
Horvat, Plečnikova 7, Maribor – dostava,
zaradi izterjave 302,27 EUR s pp, v skladu
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ) s sklepom, opr. št. 0512 Z 174/2008,
z dne 26. 10. 2009, za začasnega zastopnika dolžniku Horvat Alešu, postavilo Manjo
Grosek, odvetnico iz Maribora, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 2010
In 35/11
Os-4358/11
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni
zadevi upnice SKB Banka d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika Misael Icoski, Saarstrasse 105, Oberhausen,
Nemčija, zaradi izterjave 141.720,07 EUR,
s sklepom z dne 18. 7. 2011 na predlog
upnika in na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15. členom
ZIZ, dolžniku postavilo začasnega zastopnika odvetnika Ivana Ravbarja iz Sežane.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, in sicer od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika (83. člen ZPP v zvezi
s 15. členom ZIZ).
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 7. 2011

Oklici dedičem
D 274/2011
Os-4377/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Neži
Nežmah, rojeni Mohorko, hčerki Mihaela, rojeni 27. 11. 1928, državljanki Republike Slovenije, poročeni, umrli 19. 3. 2011, nazadnje
stanujoči Kraigherjeva ulica 32, Celje.
Ker zapustnica oporoke ni napravila, je
nastopilo dedovanje po zakonu.

Zapustnica ni imela potomcev, zato dedujejo zakoniti dediči drugega dednega
reda, ki so poleg vdovca Antona Nežmaha
in brata Alojza Mohorka, tudi njeni nečaki, in
sicer na podlagi vstopne pravice po pokojnemu bratu Francu Mohorku, ki je umrl pred
zapustnico. Zapustničin brat Franc Mohorko
je umrl v Nemčiji. Podatki (imena in priimki,
rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi
osebni podatki) njegovih potomcev sodišču
niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 7. 2011

Oklici pogrešanih
N 80/2010
Os-4320/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Eles, Elektro – Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Hvala
Andreja, pok. Andreja, rojen 15. 8. 1924,
v Dragovici, nazadnje stanujoč Brooklyin
399-8 St., New York, ZDA, ki ga zastopa
Center za socialno delo Nova Gorica.
O pogrešanem razen podatka, da se je
rodil dne 15. 8. 1924, v Dragovici, očetu Andreju in materi Štefaniji, 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 Hvala
Andreja, naj to javijo tukajšnjemu sodišču,
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 7. 2011
N 11/2011
Os-4368/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Faganel Tomaža,
Prvačina 187, ki ga zastopa odvetnica Maruška Trunkl Glavič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Marijo
Vodopivec, Prvačina 168, sedaj neznanega
bivališča.
O pogrešani 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 pogrešane Marije Vodopivec, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 7. 2011
N 20/2011
Os-4369/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Peršolja Radovana, Vrhovlje pri Kojskem 3E, Kojsko, ki ga
zastopa odvetnica Branka Mevlja Turk iz
Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Kurtin Andreja, pokojnega
Antona, neznanega bivališča, ki ga zastopa
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skrbnica za posebni primer Klara Slejko,
Vrhovlje pri Kojskem 8, Kojsko.
O pogrešanem razen podatka, da se je
rodil dne 23. 10. 1870, v Vrhovlju pri Kojskem, očetu Kurtin Antonu in materi Kurtin
Katarini, da je bila pogrešana oseba živa, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Kurtin
Andreja, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 7. 2011
N 10/2011
Os-4370/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Faganel Tomaža,
Prvačina 187, ki ga zastopa odvetnica Maruška Trunkl Glavič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Justino
Vodopivec, Prvačina 168, sedaj neznanega
bivališča, ki jo zastopa začasni zastopnik
odvetnik Stojan Zorn iz Nove Gorice.
O pogrešani 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 pogrešane Justine Vodopivec, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 7. 2011
N 81/2010
Os-4371/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Eles, Elektro – Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Šiljac
Emo, rojeno Hvala Petrevčič, rojeno 13. 9.
1928, v Dragovici, nazadnje stanujoči 7 Milan Street, Bell Park, VIC 3215, Avstralija,
ki jo zastopa Center za socialno delo Nova
Gorica.
O pogrešani razen podatka, da se je
rodila dne 13. 9. 1928, v Dragovici, očetu
Andreju in materi Štefaniji, 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 pogrešane Šiljac Eme,
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 7. 2011
N 32/2011
Os-4027/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi
razglasitve nasprotnega udeleženca Jožefa
Ljubič, Javorje 25, Obrov, za mrtvega.
Pogrešani Jožef Ljubič je sin Andreja,
rojen 13. 1. 1921, v Javorju št. 25. Njegovi
podatki o prebivališču niso znani, edini podatek o njem je vknjižba lastninske pravice
v njegovo korist pri nepremičninah vpisanih
v k.o. Javorje.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu
in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo,
da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od objave tega
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oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 7. 2011
N 31/2011
Os-4028/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi
razglasitve nasprotnega udeleženca Ivana
Florjan Ljubič, Javorje 25, Obrov, za mrtvega.
Pogrešani Ivan Florjan Ljubič je sin Andreja, rojen 4. 5. 1928, v Javorju št. 25. Imenovani naj bi se 5. 10. 1957 poročil v Kanadi, podatek o njegovi smrti pa ni znan.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu
in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo,
da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 7. 2011
N 18/2011
Os-4427/11
Pri tukajšnjem sodišču vodimo nepravdni
postopek za razglasitev Leopoldine Marie
Mulaj, rojene 4. 9. 1877, v Logatcu, za mrtvo. O pogrešani ni v zadnjih petih letih nobenega poročila, zato se poziva pogrešano,
da se oglasi pri tukajšnjem sodišču, vse
ostale, ki kaj vedo o njenem življenju, pa se
poziva, da v roku treh mesecev od objave
tega oklica to sporočijo sodišču.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 5. 7. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Adamlje Nada, Topol pri Medvodah
2, Medvode, zavarovalno polico, št.
50500005890, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnx-321523
Grobelnik Marjanca, Trg mladinskih
delovnih brigad 12, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 50500001388, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnk-321661
Janežič
Sašo,
Zgornje
Pirniče
72B, Medvode, zavarovalno polico, št.
50500084625, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnx-321623
Kovač Tinkara, Lokev 103, Lokev,
zavarovalno polico, št. 50500062617, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnr-321529
Kovač Tinkara, Lokev 103, Lokev,
zavarovalno polico, št. 50500062575, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnq-321530
Kranvogl Marjetica, Zgornja Voličina
82D, Voličina, zavarovalno polico, št.
50500096540, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnh-321564
Lavrič Mojca, Goriče 25, Postojna,
zavarovalno polico, št. 41601002561,
izdala zavarovalnica Slovenica Življenje d.d.
gnz-321521
Petrič Bojan, Kovačeva ulica 2, Cerknica,
zavarovalno polico, št. 50500090862, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gns-321503
Skurnšek Simon, Breg pri Polzeli
66, Polzela, zavarovalno polico, št.
50500053405, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnv-321525
Šinko Breda, Trg svobode 9, Tržič,
zavarovalno polico, št. 50500016925, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gns-321703
Štamfelj Enea, Loka 29, Črni Kal,
zavarovalno polico, št. 90070893, izdala
zavarovalnica Grawe. gnw-321624
Vodopivec Tina, Tacenska 137, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601001207, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-321611
Zamuda
Darijan,
Mihovci
11,
Velika Nedelja, zavarovalno polico, št.
50500037411, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnd-321643

Spričevala preklicujejo
Ajdinović Petra, Justinova ulica 7,
Ljubljana-Šentvid, spričevalo 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 2010. gng-321590
Babič Rok, Aškerčeva ulica 10, Piran
- Pirano, spričevali 3. in 4. letnika, izdala
Gimnazija Ljubljana Šiška v Ljubljani, leta
2007 in 2008. gnt-321552
Babič Rok, Aškerčeva ulica 10, Piran Pirano, obvestilo o uspehu pri maturi, izdal
Državni izpitni center v Ljubljani, leta 2008.
gns-321553
Borc Metoda, Vogelna ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje pedagoške
šole Ljubljana, izdano leta 1985, 1986.
gnv-321575

Brecelj Oven Ajda, Selanov trg 7,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 2009 in 2010.
gnj-321637
Brezovar Blaž, Mali vrh pri Šmarju 24,
Šmarje - SAP, spričevalo 2. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole,
izdano leta 2007. gnt-321602
Brezovnik Mateja, Breg pri Polzeli 61D,
Polzela, spričevalo 3. in 4. letnika ŠC Celje,
izdano leta 2002, 2003. gns-321678
Bubnjar Valentina, Veličane 13, Ivanjkovci,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2011. gnm-321509
Butenko Černe Mark, Moškričeva 2A,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Ketteja
in Murna, izdano leta 2010. gnz-321671
Čopič Janja, Predmeja 148/A, Ajdovščina,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 1999/2000, izdano
na ime Bizjak Janja. gnq-321505
Ćirović Ines, Breg pri Ribnici na
Dolenjskem 100, Ribnica, spričevalo 1. in 2.
letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2004
in 2005. gnx-321673
Damij Ana, Šišenska cesta 27, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Upravno administrativne
šole v Ljubljani, št. 16, izdano leta 1969,
izdano na ime Potočnik Anica. gnb-321595
Dizdarević Jasmin, Milčinskega 13, Celje,
spričevalo 2. letnika Poslovno komercialne
šole Celje, izdano leta 2008. gng-321640
Dornik Miha, Kot pri Prevaljah 6, Prevalje,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Slovenj
Gradec, Srednje šole Muta, izdano leta
2007. gnl-321610
Eržen Sabina, Podlubnik 85, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 2006. gnn-321683
Foršček Nina, Vir pri Stični 47, Ivančna
Gorica, spričevali 1. in 2. letnika Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdani leta
2006 in 2007. gni-321588
Furlan
Gašper,
Globočnikova
ulica 2, Postojna, spričevalo 1. letnika
Srednješolskega centra Postojna, izdano
leta 2000. gnk-321586
Furlan
Gašper,
Globočnikova
ulica 2, Postojna, spričevalo 2. letnika
Srednješolskega centra Postojna, izdano
leta 2001. gnj-321587
Furlan Maja, Branik 33D, Branik,
diplomo Naravoslovnega srednješolskega
centra Nova Gorica, št. 1/Z-365, leto izdaje
1989, izdana na dekliški priimek Krt Maja.
gnw-321603
Gaberc Petra, Ulica Draga Brezarja 44,
Kranj, spričevalo Srednje šole pedagoške,
računalniške in naravoslovno matematične
usmeritve Kranj, izdano leta 1987.
gnq-321580
Gerić Dejan, Šlandrova ulica 5, Radomlje,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 2004. gny-321597
Glumac Erika, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, spričevalo o zaključeni OŠ Danile
Kumar, izdano leta 1988. gns-321653
Glumac Erika, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska
šola Ljubljana. gnt-321652
Golub Mojca, Štrigovska cesta 3,
Središče ob Dravi, spričevali 3. in 4. letnika

ter maturitetno spričevalo, izdala II. Gimnazija
Maribor, leta 2005 in 2006. gno-321632
Grešak Bernarda, Turje 13A, Dol pri
Hrastniku, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Celje - Center, izdano leta 2010.
gnw-321574
Harča Andreja, Gradnikove brigade
57, Nova Gorica, preklic spričevala 4.
letnika Srednje ekonomske in trgovske
šole Nova Gorica, izdano leta 2010, GNJ321462, objavljenega v Ur. l. RS, št. 67/11.
gnx-321548
Hlastec Rudolf, Tunjice 34a, Kamnik,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik,
izdano leta 1993. gnc-321648
Hočevar Alen, Jelovškova ulica 2 E, Ljub
ljana, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
ekonomske šole Ljubljana. gnm-321634
Hohnjec Tadej, Pod Cvingerjem 6,
Dolenjske Toplice, maturitetno spričevalo
Srednje strojne šole Novo mesto, izdano leta
2006. gnq-321605
Hojnik Andrilovič Darija, Ob ribniku 49,
Maribor, spričevalo - strokovni izpit, izdajatelj
Ministrstvo za šolstvo, izdano leta 1997,
izdano na ime Černec. gnm-321684
Holy Nataša, Frankovo naselje 67, Škofja
Loka, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
ekonomske šole Kranj, izdano leta 2007,
2008, 2009. gnx-321698
Izlakar Marko, Rosnja 56B, Starše, preklic
tahografske kartice, št. 1070500028286000,
GNV-321275, izdajatelj Cetis Celje,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 55/11.
gnm-321559
Jager Jan, Litijska cesta 237A, LjubljanaDobrunje, spričevalo Srednje medijske in
grafične šole, številka 1327, izdano leta
2010. gnh-321689
Jelenc Barbara, Dražgoše 20, Železniki,
spričevalo 8. in 9. razreda OŠ Železniki,
izdano leta 2009 in 2010. gnl-321510
Jona Klančič Jurečič, Ul. bratov Babnik
24, Ljubljana, maturitetno spričevalo Eurošole
Ljubljana, izdano leta 2008. gnt-321677
Kastelic Simona, TZO 72, Kočevje,
spričevalo 1. letnika PRO Srednje šole
Kočevje, št. 152/I-PRO, izdano leta 2005.
gnf-321591
Kavčič Samanta, Cankarjeva ulica 1A,
Krško, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Leskovec pri Krškem, izdano leta 2001.
gnz-321646
Klanjščak Aleš, Ulica Danila Bučarja 4,
Novo mesto, spričevalo 1. letnika ŠCGT Novo mesto, izdano leta 2000. gnc-321644
Kocjančič Darjo, Dol 40, Črni Kal, diplomo
Železniške srednje šole, št. 762, izdano leta
1989. gny-321697
Kočevar Tadeja, Dragomlja vas 28,
Suhor, indeks, št. 20100155, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnv-321550
Kogovšek Tjaša, Smrečje 24, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2010. gnr-321654
Kokoravec Andrej, Dolnje Ležeče 89,
Divača, spričevali 3. in 4. letnika, izdala
Srednja elektotehniška šola v Ljubljani, leta
1989 in 1990. gnu-321551
Kolar Anja, Gubčeva 4, Senovo,
spričevalo 2. letnika ŠC Krško - Sevnica,
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strokovna gimnazija, izdano leta 2010.
gnz-321696
Komac Niko, Obala 118, št. 25, Portorož
- Portorose, spričevalo Srednje tehnične
(kovinarske) šole Koper, izredni program
izobraževanja odraslih, smer monter
energetskih naprav. gno-321636
König Manica, Hruševje 93, Hruševje,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinske
in turistične šole Izola, izdano leta 1991.
gnf-321541
König Manica, Hruševje 93, Hruševje,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske
in turistične šole Izola, izdano leta 1992.
gne-321542
König Manica, Hruševje 93, Hruševje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske in turistične šole Izola, izdano leta
1992. gnd-321543
Korade Tomo, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
policijske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnq-321555
Koščak Kagi Lučka, Plešivica pri Žalni
3, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije pedagoške smeri v Ljubljani,
izdano leta 1975, izdano na ime Koščak
Lučka. gnp-321556
Košir Maša, Rjava cesta 24, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 2002 in 2003. gnz-321571
Košir Maša, Rjava cesta 24, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje gradbene, geodetske in ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2004 in 2005.
gny-321572
Kotorčevič Cveta, Gederovci 13, Tišina,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno
spričevalo Ekonomske šole Murska Sobota,
izdano leta 1999–2003. gnp-321606
Kožar Jurij, Podkraj 6, Velike Lašče,
spričevalo 1. letnika SŠTS, izdano leta 2010.
gnl-321660
Kramar Janez, Krka 51, Novo mesto,
spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo Gimnazije Novo mesto, izdano
leta 1983 in 1984. gnh-321639
Krampelj Lucija, Zagradec pri Grosupljem
45, Grosuplje, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2010.
gns-321578
Kravanja Gaja, Gregorčičeva 43, Piran
- Pirano, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Antonio Sema Piran, št. PII/57-11, izdano
leta 2011. gnu-321526
Križanič Anja, Pristava 23, Ljutomer,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota, izdano leta 2009.
gne-321517
Krstin Hrvat Janja, Mestni trg 8, Idrija,
spričevalo Gimnazije Jurija Vega, izdano leta
2007. gno-321657
Kus Žiga, Novo Polje c. X/77, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Antona
Aškerca v Ljubljani, izdano leta 2011.
gnu-321576
Lampret Lana, Mekonje nad Stično
33b, Ivančna Gorica, spričevalo 2. letnika
Srednje frizerske šole, izdano leta 2010.
gno-321532
Lelić Jasmina, Šalek 89, Velenje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Šolskega centra
Velenje, izdano leta 2004, 2005, 2006.
gng-321690
Lelić Jasmina, Šalek 89, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Velenje, izdano leta 2006.
gnf-321691
Lenarčič Mojca, Blatna Brezovica 33,
Vrhnika, spričevalo 8. razreda OŠ Brezovica,
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izdano leta 2001, izdano na ime Oblak
Mojca. gns-321528
Leskošek Manja, Preglov trg 13,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Brežice, izdano leta 1971, izdano na ime
Leskošek Marija. gnl-321560
Letnar Katja, Cesta treh talcev 10A,
Kamnik, indeks, št. 11050063, izdala
Zdravstvena fakulteta. gnb-321645
Levstek Matija, Škrjančevo 12, Radomlje,
spričevalo - zaključno Srednje poklicne šole
Domžale, št. 188/79K, izdano leta 1979.
gnn-321583
Lovrek Ivan, Vladimira Nazora 36, Donji
Vidovec, Hrvaška, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole GŠC, izdano
leta 1964. gnb-321695
Majcenić Alja, Tepešev graben 1,
Rogatec, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Celje Center, izdano leta 2008. gnk-321536
Majstorović Slađana, Kočevarjeva ulica
10a, Novo mesto, maturitetno spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2008.
gnb-321520
Makovec Tomaž, Budanje 17, Vipava,
spričevalo 3. in 4. letnika ter diplomo
Zdravstvene šole Nova Gorica, Naravoslovni
srednješolski center Nova Gorica, št. I-Z 350,
izdano leta 1988, 1989. gnx-321573
Maksimović Irena, Šmartinska cesta 238
B, Ljubljana-Polje, indeks, št. 12130070389,
izdala ŠC PET, izdan na dekliški priimek Pivk
Irena. gnq-321655
Malavašič Tjaša, Podlipa 59, Vrhnika,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2007 in 2008. gnw-321649
Malinović Miljana, Kosovelova 1, Pivka,
spričevalo 1. letnika SGTŠ Izola, poklic
gastronomsko-turistični tehnik. gnz-321621
Marinič Kristi, Šmartno 77, Kojsko, indeks,
št. 71060098, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani, leto izdaje 2006. gnx-321598
Markezić Alen, Jezarji 27a, Škofije,
spričevalo 1. letnika SŠGT Izola, izdano leta
2006. gnu-321601
Maslo Špela, Malija 67, Izola - Isola,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2005/2006, 2006/2007.
gni-321538
Matič Violeta, Primšarjeva 17, Cerknica,
spričevalo 4. in 5. letnika ter poklicne mature
Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano leta
2002, 2003, 2003. gnu-321651
Mehle Nataša, Zavrti 20, Mengeš, indeks,
št. 11070016, izdala Zdravstvena fakulteta.
gnf-321641
Mervič Mateja, Šmihel 64, Šempas,
spričevalo 3. letnika SŠ Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 2008. gnp-321681
Mezeg Tinkara, Bačne 1A, Gorenja vas,
spričevalo 1. letnika ESIC Kranj, izdano leta
2009. gnc-321544
Mihelčič Klemen, Glavarjeva 56,
Komenda, spričevalo 4. letnika ŠCRM
Kamnik, izdano leta 2011. gnt-321627
Mižigoj Teja, Cesta 4. julija 131, Krško,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 2004/05. gni-321513
Močilar Ines, Ulica OF 2, Radeče,
spričevalo 2. letnika PTI - Poslovnokomercialne šole Celje, izdano leta
2010/2011. gnt-321702
Mohar Gregor, Miklošičeva 2a, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2000. gnh-321664
Molek Rada, Trdinova ulica 5, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2008. gnc-321519
Mustafić Mustafa, Soločuša bb, 75430
Srebrenica, Bosna in Hercegovina, spričevalo

1., 2. in 3. letnika Centra srednjih šol Velenje,
izdano leta 1980–1982. gno-321582
Neralić Ana, Mala Loka pri Višnji Gori 14,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2009. gnr-321608
Ogrin Katarina, Velika Ligojna 22,
Vrhnika, spričevalo 2. in 5. letnika Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 2000 in
2003. gno-321507
Olovec Saša, Šutna 13, Podbočje,
spričevali 3. in 4. letnika in potrdilo o
opravljeni poklicni maturi, izdala Srednja šola
za gostinstvo in turizem v Novem mestu, leta
2005 in 2006. gnz-321596
Osenjak Simona, Mala vas 20A,
Videm-Dobrepolje, spričevalo 1. letnika
Waldorfske šole Ljubljana, izdano leta 2007.
gnj-321512
Ožbej Žalig, Kotlje 233, Kotlje, maturitetno
spričevalo Šolskega centra Ravne na
Koroškem, izdano leta 2009. gnl-321635
Pavlin Damjana, Črešnjice 18A, Otočec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 1996. gny-321622
Pavlović Husić Enis, Tržaška cesta 287,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2009. gnq-321680
Pec Meta, Zajasovnik - del 12, Motnik,
spričevalo
4.
letnika
Biotehniškega
izobraževalnega centra, izdano leta 2011.
gnn-321533
Pečnik Tadej, Goličnikova ulica 1, Mozirje,
spričevalo 1. letnika Elektro in računalniške
šole Velenje, izdano leta 1996. gng-321565
Pečnik Tadej, Goličnikova ulica 1, Mozirje,
spričevalo 2. letnika Poslovno komercialne
šole Celje, izdano leta 1998. gnf-321566
Pečnik Tadej, Goličnikova ulica 1, Mozirje,
spričevalo 3. letnika Poslovno komercialne
šole Celje, izdano leta 1999. gne-321567
Pečnik Tadej, Goličnikova ulica 1, Mozirje,
spričevalo 4. letnika Poslovno komercialne
šole Celje, izdano leta 2000. gnd-321568
Perše Veronika, Foitova 8, Velenje,
spričevalo 2. letnika ŠCV - Šole za storitvene
dejavnosti, izdano leta 2009. gnp-321631
Petek Dejan, Tržaška 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Ljubljana. gnc-321569
Petek Dejan, Tržaška 6, Ljubljana,
indeks Srednje trgovske šole Ljubljana.
gnb-321570
Petek Mateja, Razlagova ulica 48,
Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Murska Sobota,
izdano leta 2009. gnk-321511
Petrović Sašo, Mlakarjeva ulica 43B,
Šenčur, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
2009. gni-321688
Pintarič Jasna, Martjanci 98A, Martjanci,
indeks, št. 18071769, izdala Filozofska
fakulteta Ljubljana, leto izdaje 2007.
gno-321607
Pivar Mojca, Ulica Matije Tomca 2,
Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2009. gnc-321619
Podgoršek Melita, Zavrh pri Galiciji 18B,
Žalec, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje
- Center, št. III-PV/400, izdano leta 2010.
gnw-321699
Poje Bojan, Polzela 10 b, Polzela,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za elektroenergetiko Ljubljana-Moste, izdano
leta 1989. gny-321547
Polh Henrik, Podob 4, Loče pri Poljčanah,
spričevalo 3. letnika Centra srednjih šol
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tehniške in družboslovne usmeritve Velenje,
št. 100-SR, izdano leta 1991. gnj-321612
Požegić Šakanović Alen, Cesta revolucije
1a, Jesenice, spričevalo 2. letnika Srednje
šole Jesenice, izdano leta 2008/09.
gnd-321518
Puš Špela, Partizanska cesta 32,
Grosuplje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2009 in
2010. gnv-321500
Rako Nebojša, Trg zbora odposlancev 12
C, Kočevje, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Kočevje, izdano leta 2008. gni-321638
Repovš Tamara, Šercerjeva 7, Laško,
spričevalo 1. letnika SŠ Sevnica - smer turistični tehnik, izdano leta 2004. gnr-321679
Resner Anita, Socka 26, Nova Cerkev,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske,
tekstilne, strojne in prometne šole Celje,
izdano leta 2000. gns-321628
Rupnik Metka, Podljubelj 312, Tržič,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šiška v
Ljubljani, izdano leta 2008. gno-321557
Rutar Boštjan, Župančičeva 4, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Postojna - srednja šola,
izdano leta 1999. gni-321613
Sarajlija Luka, Golobinjek 221, Mirna
Peč, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2008. gnb-321670
Savnik Teja, Lokavec 75, Ajdovščina,
spričevalo 1. letnika SETŠ Nova Gorica,
izdano leta 2008. gnp-321656
Schein Katja, Hribarjeva ulica 10,
Cerknica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2010. gng-321515
Senica Luka, Globoko 8 H, Rimske
Toplice, spričevalo 4. letnika, matutritetno
spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi
Šolskega centra Celje, Šola za kemijo,
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2008. gnv-321675
Sever Ivan, Rakuševa ulica 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 2001.
gne-321642
Simončič Ana, Mislejeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
upravno administrativne šole, izdano leta
2010. gnu-321701
Sintič Andreja, Seidlova cesta 24, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Novo mesto, št. 599, izdano leta 2004.
gnb-321545
Sirk Katja, Lupinica 25, Šmartno pri Litiji,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra PET,
Ljubljana, izdano leta 1998. gnh-321614
Skerbinek Robert, Prapreče 41, Zagorje
ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole Trbovlje, št. 89, izdano
leta 2000. gnk-321686
Stević Tanja, Sneberska cesta 110,
Ljubljana, spričevalo 2., 3. in 4. letnika
Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2005,
2006 in 2007. gnl-321535
Svetec Jasmina, Šalovci 145, Šalovci,
spričevalo o opravljeni poklicni maturi
III. Gimnazije Maribor, izdano leta 2005.
gnu-321626
Šinkovec Robert, Knafelčeva ulica 28,
Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo
mesto. gnm-321584
Škoda Sabina, Volčkova vas 16,
Šentjernej, spričevalo 1. letnika Srednje
kmetijske šole Grm, Novo mesto, izdano leta
1997. gng-321615
Škoda Sabina, Volčkova vas 16,
Šentjernej, spričevalo 2. letnika Srednje

kmetijske šole Grm, Novo mesto, izdano leta
1998. gnf-321616
Škoda Sabina, Volčkova vas 16,
Šentjernej, spričevalo 3. letnika Srednje
kmetijske šole Grm, Novo mesto, izdano leta
1999. gne-321617
Škoda Sabina, Volčkova vas 16,
Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Grm, Novo mesto,
izdano leta 1999. gnd-321618
Šolski center Rudolfa Maistra, Novi trg
41a, Kamnik, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, št. SIO796, izdano leta 2011, izdano na ime Slevec
Katarina. gnh-321539
Špital Lana, Šaleška 2/D, Velenje,
spričevalo 4. letnik Šolskega centra Velenje,
Gimnazija, izdano leta 2011. gnh-321514
Topalović Saša, Ljubljanska cesta 26,
Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika in
zaključni izpit Srednje trgovske šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica. gnv-321650
Topolšek Nataša, Šlandrov trg 17, Žalec, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole Sevnica, številka 998, izdano leta 1991.
gnd-321693
Triler Nataša, Partizanska cesta 43,
Škofja Loka, spričevalo 4. letnika CDI
Univerzum Ljubljana, izdano leta 1996,
izdano na ime Hadžič Nataša. gnj-321537
Uzunović Nataša, Zlatek 10, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter spričevalo
o poklicni maturi Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 2003, 2004, 2005 in
2006. gnn-321633
Verlič
Maša,
Podmilščakova
13,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Walfdorske
šole v Ljubljani - gimnazija, izdano leta 2006.
gnw-321599
Vinšek Petra, Dravče 14, Vuzenica,
spričevalo Srednje šole Muta, za poklic
šivilja, izdano leta 1994/95. gnp-321506
Vožič Sanja, Robindvor 69, Dravograd,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Slovenj Gradec, izdano leta 2010.
gnr-321504
Vremec Rene, Šempas 32/A, Šempas,
spričevalo 1. letnika SŠ Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 2010. gnw-321524
Zagoranski Sanjica, Ulica bratov Greifov
18, Maribor, spričevalo od 1. do 4. letnika
in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Ptuj, izdano leta 1990–
1994. gnn-321508
Zupan Jasmina, Križe 40, Koprivnica,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, št.
2728, izdano leta 1997/1998, 1998/1999,
1999/2000. gnl-321585
Zupančič Katja, Nova pot 23, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje frizerske šole. gnv-321700
Židan Matic, Frenkova pot 10, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ERSŠG, izdano
leta 2007, 2008 in 2009. gnm-321659
Žnideršič Mitja, Varda 34, Nova Gorica,
spričevalo 1. letnika Elektr. in rač. šole, TŠC
Nova Gorica, številka I/RA-933, izdano leta
2007. gnc-321694

Drugo preklicujejo
Andrej Tomažič s.p., Gladomes 49,
Zgornja Ložnica, licenco, št. 009799002, za
vozilo iveco stralis, registrska številka MB
J5 16D, izdana 13. 7. 2009, veljavna do
19. 8. 2010, serijska številka 0-0311/654.
gnr-321579
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APS d.d., Koroška c. 64, Velenje,
licenco, številka 001/400944, za vozilo
TAM 331 A119 VT, številka šasije
VZ2331119NAB61941, registrska številka
CE APS-22. gnj-321662
APS d.d., Koroška c. 64, Velenje, licenco,
številka 017/400960, za vozilo TAM 260 A119
ET, številka šasije ZX1260119SAB64817,
registrska številka CE APS-32. gni-321663
APS d.d., Koroška c. 64, Velenje, licenco,
številka 017/400961, za vozilo TAM 260 A119
ET, številka šasije ZX1260119SAB64814,
registrska številka CE APS-33. gng-321665
APS d.d., Koroška c. 64, Velenje, licenco,
številka 017/400962, za vozilo VOLVO B 10
M, številka šasije YV31M2D18MA026919,
registrska številka CE APS-20. gnf-321666
APS d.d., Koroška c. 64, Velenje,
licenco, številka 020/401933, za vozilo
mercedes benz MBU U926-N, številka šasije
WEB63305113249539, registrska številka LJ
TM-279. gne-321667
Arsov Vase, Ižanska cesta 362,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500019864003, izdajatelj Cetis d.d..
gnk-321561
Avtoprevozništvo Ivan Potež s.p.,
Ljubljanska 27 A, Maribor, licenco, številka
008596/BGD74-2-1112/2010, za voznika
Mile Stranjanac. gnm-321609
Bele Tomaž, Smolenja vas 30, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 270047251630, izdala Fakulteta za matematiko in
fiziko, Univerza v Ljubljani. gnn-321558
Beno Ines, Brejčeva 8, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 01008150, izdala
Univerza v Ljubljani. gnt-321527
Bezjak Miha, Vir, Žnidaršičeva 15,
Domžale, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehniških strok Šiška v Ljubljani.
gng-321540
Bojić Slavko, Ljubljanska cesta 15,
Šmarje - SAP, certifikata NPK, št. 744, izdal
Center za poslovno usposabljanje leta 2008.
gnp-321531
Ćorković Danijela, Stožice 21, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola Ljubljana. gnr-321604
Darka Novak s.p., Pliberškova ulica 19,
Maribor, CEMT dovolilnico z zvezkom, št.
dovolilnice 00528, za državo Slovenijo,
oznaka države SLO. gnl-321685
Dobravc Luka, Škapinova 3, Celje,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdajatelj Splošna bolnišnica Celje, izdano
23. 5. 2006. gnt-321502
Fistravec Teja, Gradiška 4, Pesnica
pri Mariboru, študentsko izkaznico, št.
61258004, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru. gnu-321501
Goletić Adis, Ulica Staneta Rozmana
24, Črnomelj, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500020759002, izdajatelj Cetis d.d.
Celje. gnc-321594
Hajrlahović Ibrahim, Ulica Tončka
Dežmana 10, Kranj, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500023542000, izdajatelj
Cetis d.d. gnr-321554
Huljev Vito, Podkraj pri Velenju 5/D,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 09050175,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet
Portorož. gnw-321674
Jaklič Stojan, Ulica Ilke Vaštetove 20a,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
19473401, izdala Ekonomska fakulteta.
gny-321522
Janrot d.o.o. Cerknica, Ravne 9,
Cerknica, licence za vozilo DAF FT 95380,
reg. št. LJ F9-22C, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gnj-321562
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Jenko Tamara, Mavčiče 5a, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 01008079, izdala
Pedagoška fakulteta. gny-321672
Kaučič Tadeja, Koželjskega ulica 6,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 61249589,
izdala Pedagoška fakulteta, Univerza v
Mariboru. gni-321563
KO-TRANS d.o.o., Muretinci 46 B,
Gorišnica, dovolilnico, številka 046, za državo
Avstrijo, oznaka države 040. gnv-321625
Kolar Aleš, Otok 14, Gornji Grad, potrdilo
o uspehu na poklicni maturi Šolskega
centra Velenje, Poklicne in tehniške elektro
in računalniške šole, leto izdaje 2005.
gne-321592
Kovačič Jovanka, Staretova ulica
27, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
32050343, izdala Naravoslovnotehniška
fakulteta. gny-321647
Kozjek Ana Karin, Kotnikova ulica 20,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad v Ljubljani. gnd-321593
Levec Luka, Pot v dolino 7B, Ljubljana Dobrunje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ledina. gnq-321630
Majnik Igor, Krčevina pri Vurbergu 149,
Ptuj, odvetniško izkaznico, št. 381/92, izdala
Odvetniška zbornica Slovenije. gnb-321620
MATOLES d.o.o., Legen 125, Šmartno
pri Slov. Gradcu, dovolilnico, št. 2045093,
za državo Belorusijo, oznaka države 112/01.
gnw-321549
Mihelčič Maja, Trstenjakova ulica
3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41030223, izdala Medicinska fakulteta.
gnd-321668
Mušič (Hočevar) Ana, Visoko 135, Visoko,
študentsko izkaznico, št. 01001247, izdala
Pedagoška fakulteta. gnm-321534
Novak Dejan, Kupšinci 74, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 22061010,
izdala Fakulteta za šport. gnc-321669
Potočnik Filip, Ulica Milene Korbarjeve 23,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 40102032,
izdala Visoka šola za storitve v Ljubljani.
gnx-321577
Prašnikar Andreja, Sallaumines 4A,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 01096371,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnh-321589
Primec Sara, Gornji Rudnik II 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 30015138, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gno-321682
Romin Rene, Tomšičeva ulica 7, Krško,
študentsko izkaznico, št. 41080152, izdala
Medicinska fakulteta. gnn-321658
SCT GEM d.o.o. - v stečaju, Topole 51,
Mengeš, licenco, št. GE002681/04844 in 186
izvodov iste licence za vozila. gnj-321516
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Široka Ljuiđ, Kebetova 16, Ljubljana,
preklic spričevala 1., 2. in 3. letnika,
maturitetno spričevalo ter obvestilo o
uspehu pri maturi Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, izdano leta 2003,
2004 in 2005, objavljeno v Ur. l. RS, št.
70 dne 3.9.2010, pod oznako GND-313918.
gnt-321581
Štuhec Ivan, Dolga lesa 4, Ormož,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500007083000, izdajatelj Cetis d.o.o.
Celje. gnz-321546

Tepić Vesna, Šalek 89, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 11060177, izdala
Zdravstvena fakulteta. gne-321692
Zajko Marko, Zgornje Grušovje 10C,
Oplotnica, študentsko izkaznico, št.
E1006669, izdala Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Univerza v
Mariboru. gny-321676
Žagar Sonja, Dolenjska cesta 273,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem mojstrskem
izpitu za poklic frizerja, izdala OZS.
gnv-321600
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