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Javni razpisi

Št. 54450-14/2011/4
Ob-4672/11
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES
(UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES)
št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12.
2006, str. 1, z vsemi spremembami, nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES),
Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04,
93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07, 48/09,
8/10), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10 – ZUKN in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10
in 4/11), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in
96/10), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011), Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10),
Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001,
z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09,
(64/09 – popr., 65/09 – popr.) in 20/11,

v nadaljevanju: ZOFVI), Zakona o posebnih
pravicah italijanske in madžarske narodne
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01) in sklepa
št. OP RČV 3/1/025-0-MŠŠ Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, v vlogi organa upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 7. 9. 2011, št. 303-2/2011/40, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projekta
»E-kompetence učiteljev
v dvojezičnih šolah«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za
izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni
razpis), ki izvede vse postopke, potrebne
za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
2. Namen javnega razpisa, razvojna prioriteta in prednostna usmeritev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
Namen razpisa je razviti in uveljaviti
v dvojezičnem izobraževanju od vrtca do
srednje šole model izobraževanja z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije
(IKT), ki bo po eni strani zagotavljal uresničevanje izobraževalnih ciljev ter usmeritev
nacionalnih in evropskih politik, po drugi
strani pa v praksi omogočal enakopravnost
in enakost manjšinskega in večinskega jezika. Temeljni pogoj za uspešno izvajanje
dvojezičnega modela izobraževanja pa je
znanje obeh jezikov pri strokovnih delavcih,
in sicer na tej ravni, da lahko uporabljajo
oba jezika kot učna jezika. Zato je potrebno
pri izobraževanju učiteljev nameniti prostor
poleg slovenske tudi madžarski strokovni
terminologiji, poučevanju madžarskega jezika in kulture ter razvoju strategij poučevanju
v dvojezičnem modelu izobraževanja tako
na ravni vrtcev kot šol. Za učitelje v dvojezičnem izobraževanju je potrebno nadgraditi

didaktično in metodološko izobraževanje in
usposabljanje. Razviti je potrebno pedagoške strategije, oblike in načine dela, kjer je
dvojezičnost in znanje obeh jezikov razumljeno kot vrednota. Pri tem je potrebna tesna koordinacija in sodelovanje s projektom
e-šolstvo (več na www.sio.si), kjer nastaja in
se uvaja standard e-kompetentni učitelj ter
razvijajo in izvajajo storitve za šole (ravnatelji, učitelji, vzgojitelji in drugi).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je razvoj in uvedba
e-kompetenc učiteljev in šol v obmejnem
večkulturnem prostoru z Madžarsko.
V okviru projekta bodo potekale naslednje dejavnosti:
a) Razvijanje jezikovnih e-kompetenc
v madžarskem jeziku
– priprava programov in izvedba seminarjev in drugi oblik usposabljanja vzgojiteljic, učiteljev razrednega pouka in učiteljev
strokovnih predmetov v madžarskem jeziku,
zlasti z vidika obvladanja strokovne terminologije tudi v madžarskem jeziku
– razvijanje poslovne komunikacije in
e-kompetenc ravnateljev v madžarskem
jeziku
b) Razvoj e-gradiv
– priprava strokovnega e-gradiva v madžarskem jeziku za izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa v dvojezičnem izobraževalnem procesu
– vzpostavitev oziroma nadgradnja online slovarja kot pomožnega učnega gradiva
pri strokovnih predmetih
c) Razvijanje in nadgradnja poučevanja
madžarskega jezika 2 z uporabo IKT
– priprava in izvedba usposabljanj z vidika metodologije in praktičnega znanja za
učitelje razrednega pouka, ki poučujejo madžarski jezik 2 z uporabo IKT
– razvoj e-gradiv kot predmet usposabljanja za učitelje (pomožno učno gradivo
pri predmetu madžarski jezik 2)
d) Oblike motivacij za spoznavanje madžarskega jezika in kulture z IKT
– promocija madžarskega jezika z uporabo IKT v okoliških enojezičnih osnovnih šolah, ki gravitirajo na dvojezično srednjo šolo
– pilotni jezikovni tabor z uporabo IKT za
učitelje učencev enojezičnih osnovnih šol, ki
so se vpisali v dvojezično srednjo šolo (za
ustrezno izvedbo je potrebna tudi udeležba
učencev)
– priprava in uvedba novih izbirnih predmetov, ki so povezani z vrednotami madžarskega jezika in kulture
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– izboljšave na področju fakultativnega
poučevanja madžarskega jezika izven narodnostno mešanega območja z uporabo IKT
– možnosti integracije srednješolskih dijakov
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A) poslovanje prijavitelja in vseh morebitnih partnerjev:
(1) registracija in dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet prijave (klasifikacija dejavnosti)
(2) prijavitelj je lahko pravna ali fizična
oseba zasebnega prava kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javna ali zasebna
ustanova, gospodarska družba, samostojni
podjetnik posameznik, društvo), ki je registrirana za izobraževanje in raziskovanje
(3) izjava odgovorne osebe prijavitelja in
morebitnih partnerjev:
– je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
– je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registriran,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge zapadle obveznosti do Republike
Slovenije,
– da ni za isti namen in iste stroške sofinanciran iz drugih sredstev,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, zoper njega ni začet postopek
z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini,
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga
za prisilno poravnavo ali likvidacijo,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list
RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 55/09 Odl. US:
U-I-73/09-19):
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– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
(4) drugi pogoji v zvezi poslovanjem so
podrobneje navedeni v prijavnem obrazcu
v obliki izjav, ki morajo biti vse pozitivne:
– da so vse informacije v prijavnici in
priloženih prilogah resnične,
– da finančni načrt izvedbe temelji na
izračunih upravičenih stroškov v višini, da
projekt lahko izvedemo,
– da ni nobenega razloga, ki bi zaviral
začetek projekta, da smo sposobni kriti začetne stroške izvedbe ter da ni ovir, da ne
bi mogli zaključiti projekta v predvidenem
času,
– da se zavedamo dolžnosti in odgovornosti povezanih z izvedbo projekta.
B) celovitost prijave
(1) Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom razpisa, obvezno je, da
projekt upošteva časovni in finančni okvir
javnega razpisa ter da zajema vse razpisane aktivnosti.
(2) prijavljeni projekt mora biti oddan na
priloženih obrazcih, obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni (vključno s prilogami). Prijava
projekta mora biti oddana tudi v elektronski
obliki npr. na CD-ju (v formatih Microsoft
Office ali OpenOffice.org), v primeru, da se
podatki razlikujejo od pisne prijave, se uporabijo podatki iz pisne prijave.
(3) prijavitelj mora imeti za konzorcijske
partnerje vsaj 5 vrtcev oziroma šol, ustanovljenih v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo dvojezični model šolstva ter razvojnoraziskovalno institucijo, ki se ukvarja s problematiko narodnih skupnosti. Prijavitelj
mora skupaj s partnerji priložiti konzorcijsko
(partnersko) pogodbo o izvajanju projekta

oziroma dogovor, iz katerega je razviden
opis dejavnosti posameznega partnerja in
razdelitev sredstev po partnerjih in letih
C) stroški in vrednost projekta
(1) najvišja vrednost projekta – sofinanciranje MŠŠ: 1.000.000,00 €
(2) prijavitelj mora upoštevati najvišje
možne vrednosti posamezne vrste stroškov
projekta, ki so navedeni v Navodilih MŠŠ za
izvajanje projektov ESS in vrednosti, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
D) kadrovski pogoji
(1) prijavitelj mora v prijavi navesti človeške vire za vsako izmed 4 navedenih dejavnosti v predmetu javnega razpisa (točke
3a-d), za vsakega prijavljenega (ki je ali ni
zaposlen pri prijavitelju oziroma morebitnem
partnerju) pa navesti naslednje podatke:
– v tabeli Človeški viri v obrazcu za prijavo: funkcija in opis dela v projektu, predvideni čas v urah, tip dela (plača, avtorska
pogodba, …), predvidena vrednost
– v dodatku obrazca za prijavo (Naloge
in izjave sodelavcev): vse zahtevane podatke v obrazcu: podatke o izobraževanju,
dosedanje izkušnje oziroma dejavnosti projekta na obmejnem večkulturnem prostoru
z Madžarsko, izjava o sodelovanju v projektu ter priložiti vsa potrebna dokazila o posebnih znanjih in izkušnjah za področje dela
na projektu (npr. razvoj vsebin seminarjev,
izvajanje usposabljanja učiteljev, priprava
gradiv in e-gradiv, poslovna komunikacija
v madžarskem jeziku, priprava in izvedba
poučevanje madžarskega jezika 2, promocije in predstavitve, organizacija strokovnih
in drugih srečanj itd.)
(2) vodenje projekta: 1 vodja projekta
z univerzitetno izobrazbo, znanje madžarskega in slovenskega jezika in izkušnjam
pri vodenju projektov na področju vzgoje
in izobraževanja ter zaposlen pri prijavitelju
oziroma izjava, da se bo v primeru izbora
projekta pri njem zaposlil
(3) finančni delavec: zaposlen pri prijavitelju (oziroma. morebitnem partnerju) oziroma izjavlja da se bom v primeru izbora
projekta pri njem zaposlil
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje

I. KAKOVOST PREDLAGANEGA PROJEKTA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vsebinska celovitost projekta
Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene, vsebinsko se le delno dopolnjujejo
Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo
Dodana vrednost projekta; projekt prispeva k razvoju dvojezičnega šolstva
Delno razvidna dodana vrednost, projekt delno prispeva k razvoju
Razvidna dodana vrednost projekta, projekt razvidno prispeva k razvoju
Način izvedbe projekta v dvojezičnih šolah
Način izvedbe projekta je delno ustrezen.
Način izvedbe projekta je ustrezen.
Načrt rezultatov projekta in povezanost s cilji in aktivnostmi projekta v dvojezičnih šolah
Načrtovani rezultati so delno realni, izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
Uporabnost rezultatov za delo v vzgojno – izobraževalni praksi v dvojezičnih šolah
Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi
Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi
Vključuje ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (vrtci, osnovne šole, srednje šole) v dvojezičnih šolah/vrtcih
Projekt vključuje dve ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (vrtci, osnovne šole, srednje šole)
Projekt vključuje vse tri omenjene ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (vrtci, osnovne šole, srednje šole)

Največ
50 točk
2
5
3
10
2
5
2
5
5
10
3
5
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7.

Razvoj uspešnega partnerskega pristopa v dvojezičnih šolah pri pripravi in izvajanju aktivnosti
Struktura vključenih partnerjev v projekt deloma omogoča uspešno izvedbo projekta
3
Struktura vključenih partnerjev v projekt omogoča uspešno in kakovostno izvedbo projekta
5
8. Evalvacija aktivnosti in učinkov na določene ciljne skupine in celoten projekt (metode in oblike evalvacij) v dvojezičnih šolah
Evalvacije so predvidene, vendar ne za celoten projekt
3
Evalvacije so predvidene za določene ciljne skupne in celoten projekt
5
Največje možno število točk
50
II. REFERENCE IN IZKUŠNJE PRIJAVITELJA IN PARTNERJEV ZA IZVEDBO PROJEKTA
Reference prijavitelja s projektnimi partnerji (pokritost vseh dejavnosti projekta)
Reference posameznikov za dejavnost a) RAZVIJANJE JEZIKOVNIH E-KOMPETENC V MADŽARSKEM
JEZIKU
– vsaka referenca je nič (0) ali dve (2) točki glede na kakovost oziroma dodano vrednost reference za projekt,
največje število možnih točk je 20.
Reference posameznikov za dejavnost b) RAZVOJ E-GRADIV
– vsaka referenca je nič (0) ali dve (2) točki glede na kakovost oziroma dodano vrednost reference za projekt,
največje število možnih točk je 20.
Reference posameznikov za dejavnost c) RAZVIJANJE IN NADGRADNJA POUČEVANJA MADŽARSKEGA
JEZIKA 2 z uporabo IKT
– vsaka referenca je nič (0) ali dve (2) točki glede na kakovost oziroma dodano vrednost reference za projekt,
največje število možnih točk je 20.
Reference posameznikov za dejavnost d) OBLIKE MOTIVACIJ ZA SPOZNAVANJE MADŽARSKEGA JEZIKA
IN KULTURE z IKT)
– vsaka referenca je nič (0) ali dve (2) točki glede na kakovost oziroma dodano vrednost reference za projekt,
največje število možnih točk je 10.
Največje možno število točk

Največ
70 točk

1.

III. PRISPEVEK K POVEČANJU ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI
Predvideno število novih zaposlitev
Projekt predvideva 2 novi zaposlitvi
Projekt predvideva 3 nove zaposlitve
Projekt predvideva 4 ali več novih zaposlitev
Največje možno število točk

20

20
20

10

70
Največ
20 točk

1.

5
10
20
20
Največ
60 točk

IV. STROŠKI PROJEKTA
1.

Učinkovitost stroškov projekta
Učinek projekta (predvideni rezultati projekta in dodana vrednost) glede na stroške človeških virov (višina
plač, višina avtorskih honorarjev itd.), stroške e-gradiv glede in druge stroške projekta minimalno zadošča
pričakovanim rezultatom in kazalnikom, veliko je tudi takih dejavnosti, ki ne bodo prispevale uporabnim
rezultatom v širšem smislu, ampak koristili predvsem izvedbi samega projekta in sodelavcem projekta
Učinek projekta (predvideni rezultati projekta in dodana vrednost) glede na stroške človeških virov (višina plač,
višina avtorskih honorarjev itd.), stroške e-gradiv glede in druge stroške projekta delno presega pričakovane
rezultate in kazalnike, malo je tudi takih dejavnosti, ki ne bodo prispevale uporabnim rezultatom v širšem smislu,
ampak koristili predvsem izvedbi samega projekta in sodelavcem projekta
Učinek projekta (predvideni rezultati projekta in dodana vrednost) glede na stroške človeških virov (višina plač,
višina avtorskih honorarjev itd.), stroške e-gradiv glede in druge stroške projekta močno presega pričakovane
rezultate in kazalnike, navedene so samo dejavnosti, ki bodo prispevale uporabnim rezultatom v širšem smislu
in ne koristijo samo izvedbi samega projekta ali posameznim sodelavcem projekta.
Največje možno število točk

6. Postopek in način izbora
Največje možno skupno število točk,
s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je dvesto (200) točk.
Izbran bo en (1) prijavitelj, in sicer tisti,
ki bo zbral največje število točk, vendar ne
manj kot 130 točk.
V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako število točk, bo izbrana prijava,
ki bo imela višji seštevek točk iz meril »II.
reference in izkušnje prijavitelja in partnerjev
za izvedbo projekta« in »III. Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti«.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 1.000.000,00 EUR.
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30
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60
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8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, ter roki, če
je predvideno zaporedno dodeljevanje
sredstev;
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša
1.000.000,00 EUR, od tega je predvidena
vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
–
za
proračunsko
leto
2012:
972.000,00 EUR od tega:
– 826.200,00 EUR s PP 9244 – Razvoj
in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo
IKT_ESS_07-13 -EU (85,00%) in
– 145.800,00 EUR s PP 9256 – Razvoj
in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo IKT_ESS_07-13 – slovenska udeležba
(15,00%);
–
za
proračunsko
leto
2013:
28.000,00 EUR od tega:
– 23.800,00 EUR s PP 9244 – Razvoj
in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo
IKT_ESS_07-13 -EU (85,00%) in
– 4.200,00 EUR s PP 9256 – Razvoj
in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo IKT_ESS_07-13 – slovenska udeležba
(15,00%) »
V skladu s pogoji 24. in 25. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 bo ministrstvo
upravičencu praviloma izplačalo predplačilo
v višini do 20% od vrednosti predvidenih
izplačil sredstev.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da
glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne
strinja s predlogom ministrstva se šteje, da
odstopa od vloge.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 1. 10. 2011 do 31. 8.
2013.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%.
10. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih;
Delež prispevka Skupnosti je 85,00%.
11. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje
izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce),
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– svetovanje s področja IKT,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje operacije,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, stroški hotelskih nastanitev, prevozi),
– kotizacija (za strokovna izobraževanja projektnih timov, strokovnih delavcev,
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udeležbe na konferencah in posvetih glede
na razpisano temo, po predhodni odobritvi
ministrstva),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov (če nakup odobri ministrstvo in
je neposredno povezan s projektom in nujen
za njegovo izvedbo),
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– davek na dodano vrednost (DDV),
– posredni stroški v pavšalnem znesku
v višini 15,00% neposrednih upravičenih
stroškov.
Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru
tega javnega razpisa predstavljajo osnovo
za izračun pavšala za posredne stroške, so
naslednji:
– Delo po podjemni pogodbi,
– Delo po avtorski pogodbi,
– Plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– Delo preko študentskega servisa,
– Stroški oglaševalskih storitev,
– Izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– Kotizacija.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov
in dokazila za njihovo dokazovanje so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo
in šport za izvajanje operacij ESS, ki se
nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013.
Na začetku izvajanja projekta je predvideno predplačilo v višini 20% vrednosti
projekta (oz. 200.000,00 EUR), če bo izbrani upravičenec izpolnjeval vse zahtevane
pogoje za uveljavljanje predplačila.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška
davka na dodano vrednost (DDV), mora
izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji
glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9 Navodil
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013 ter točki 2
in Prilogi 4 Navodil Ministrstva za šolstvo in
šport za izvajanje operacij ESS.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona,
ki ureja javno naročanje: upravičenec bo
moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
14. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev projekta računovodsko
ločeno, po stroškovnih mestih, tako da bo
zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
kraju samem. Ministrstvo lahko v izjemnih
primerih opravi tudi nenajavljeno kontrolo
na kraju samem.
17. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke
operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije
ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
18. Zahteve glede spremljanja podatkov
o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec bo moral
spremljati podatke o udeležencih v skladu
z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe
1828/2006/ES.
19. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške
projekta tudi iz drugih virov financiranja ali
pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
21. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se
z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani
upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva,
da bo vključen na seznam upravičencev, ki
bo obsegal navedbo upravičenca in občine,
naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so
informacije javnega značaja razen tistih, ki
jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge
izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2,
Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako
ne smejo biti razkrite oziroma dostopne jav-
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nosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen
podatek ne sme biti dostopen javnosti kot
informacija javnega značaja. Če prijavitelj
ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga
po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih
skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
22. Zagotavljanje enakih možnosti: upravičenec bo moral zagotoviti enakost med
spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo
med osebami, ki so oziroma bodo vključene
v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega
razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva
področje zagotavljanja enakih možnosti in
16. členom Uredbe 1083/2006/ES.
23. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev
je 18. oktober 2011 do 10. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah«, ki
je del razpisne dokumentacije, prispeti na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele vloge se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
24. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev;
Vloge bo odprla in ocenila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa za izbor
operacij, ki jo imenuje minister za šolstvo in
šport (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 18. 10.
2011 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana
(sejna soba P20 v pritličju) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo
s sklepom zavržene.
25. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
Prijavitelji bodo s sklepom ministra
o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema
sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
26. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si
(rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na
elektronski naslov: borut.campelj@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje na podlagi: 106.f.
do 106.i člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 217. do
231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS,
št. 94/07) in 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06,
43/08) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev, projektov in
dogodkov v Mestni občini Celje,
ki niso predmet drugih financiranj
iz proračuna Mestne občine Celje
za leto 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in
večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem
in mednarodnem okolju in ki se bodo pričeli
oziroma izvajali v času od septembra do
decembra leta 2011 in zaključili najkasneje
do 1. maja 2012.
Razpisana sredstva: višina razpisanih
sredstev znaša 35.000,00 evrov.
Na podlagi meril in pogojev objavljenih
v razpisu bo MOC sofinancirala prireditve,
projekte oziroma dogodke posameznih prijaviteljev do največ 50% celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 7.500 EUR
bruto.
Objava in zaključek javnega razpisa: javni razpis, ki je objavljen na spletnem portalu
Mestne občine Celje in Uradnem listu RS je
odprt od datuma objave v Uradnem listu RS
do vključno 15. novembra 2011.
Informacije o razpisu: kabinet župana (Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje) pri
Andrijani Mančič, tel. 03/426-56-30 oziroma na elektronski naslov: andrijana.mancic@celje.si.
II. Predmet razpisa
(1) Predmet razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta
in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem
in mednarodnem okolju ter se bodo pričeli
oziroma izvajali v času od septembra do
decembra leta 2011 in zaključili najkasneje
do 1. maja 2012.
(2) Med prireditve, projekte in dogodke
sodijo organizacija prireditev, proslav in drugih dogodkov, izdaje knjig, brošur, zvočnih in
filmskih zapisov ipd., ki niso predmet drugih
financiranj iz proračuna MOC ter pomenijo pomemben prispevek pri zadovoljevanju
javnih potreb in prepoznavnosti občine.
(3) Do sofinanciranja so upravičeni:
– prireditve in večji projekti, za katere
MOC zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče
prijaviti na ostale javne razpise ali pozive
za sofinanciranje programov in projektov
iz proračuna MOC ter dopolnjujejo kulturno
in družabno življenje v mestu, spodbujajo
mednarodno povezovanje in prispevajo
k večji prepoznavnosti mesta in institucij;
– prireditve in dogodki, ki jih prijavitelji
organizirajo na območju MOC ali pa z gostovanjem v drugih delih države oziroma v tujini
opazno prispevajo k promociji Celja;
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– gostovanja priznanih skupin in posameznikov iz drugih delov države ali tujine
na območju MOC;
– projekti, prireditve in dogodki, ki prispevajo h krepitvi in širjenju povezovanja
s partnerskimi, pobratenimi, prijateljskimi in
ostalimi mesti doma in v tujini;
– prireditve, projekti in dogodki, za katere se MOC na podlagi uresničevanja njenih
javnih interesov ali zadovoljevanje njenih
potreb odloči, da bo pokrovitelj.
(4) Razpis ni namenjen samo podpori
s finančnimi sredstvi, ampak tudi pomoči
v obliki promocijskih materialov, protokolarnih daril ipd.
(5) Izjemoma so lahko predmet sofinanciranja tudi programi, prireditve in dogodki prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz
tega člena, če se prireditev odvija na območju MOC oziroma , če so v postopku izbire
ocenjeni kot programi, prireditve oziroma
dogodki posebnega pomena za MOC. Izvajalci morajo imeti zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve,
projekta in dogodka. Prireditve, projekti in
dogodki, ki so predlagani za sofinanciranje,
morajo imeti jasno konstrukcijo vseh stroškov izvedbe in virov financiranja.
III. Upravičenci in pogoji za kandidiranje
III/1. Upravičenci
(1) Pravico do sofinanciranja največ dveh
prireditev, projektov ali dogodkov imajo:
– društva, ki imajo sedež na območju
MOC in so registrirana v skladu z Zakonom
o društvih;
– samostojne fizične (s.p.) in pravne osebe s sedežem v MOC;
– avtorske skupine in samostojni kulturni delavci s stalnim bivališčem na območju
MOC.
(2) Prijavitelji prireditev, projektov in dogodkov, ki se po vsebini uvrščajo na več
razpisanih področij, lahko za isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov
oziroma javnih pozivov MOC.
III/2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
(1) Prijavitelji morajo vložiti vlogo v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in na
prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oziroma dokazili, ki so
navedeni v njej. Prijavitelj mora uporabljati
podatke iz uradnih evidenc.
(2) Prireditve, projekti in dogodki, ki bodo
sofinancirani skladno s tem razpisom, morajo zadostiti naslednjim pogojem:
– morajo biti izvedeni na območju MOC
ali pa morajo ustvarjalci izhajati iz MOC, če
gre za projekt ali prireditev, ki bo izvedena
izven MOC;
– morajo biti odprtega značaja in dostopni širšemu krogu obiskovalcev;
– morajo imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– morajo imeti svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– morajo predstavljati mesto oziroma dogodke v njem;
– morajo prispevati k promociji in prepoznavnosti Celja in njegovih ustvarjalcev;
– morajo predstavljati tuje mesto oziroma
njihovo ustvarjanje;
– se bodo pričeli oziroma izvajali v času
od septembra do decembra leta 2011 in zaključili najkasneje do 1. maja 2012.
(3) Na vseh promocijskih materialih prireditve, projekta ali dogodka mora biti obve-
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zno objavljen razpoznavni znak oziroma grb
Mestne občine Celje. Prav tako je potrebno
vsepovsod navajati, da prireditev, projekt ali
dogodek med drugimi sofinancira tudi Mestna občina Celje.
IV. Merila za ocenjevanje in vrednotenje
prijav
(1) Komisija pri odločanju o sofinanciranju upošteva naslednja merila in kriterije:
– kakovost (0–10 točk);
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije (0–10 točk);
– tradicionalnost in inovativnost (0–10
točk);
– celovita promocija projekta (0–5 točk);
– projekt, ki je usmerjen v oživljanje javnih površin in vzpostavljanje novih prizorišč
na območju MOC (0–10 točk);
– visoka in kakovostna zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti oziroma zastopanost vrhunskih ustvarjalcev
z mednarodnega področja (0–10 točk);
– dosedanje delo in reference (0–5
točk).
(2) Prijavitelji, ki ne bodo dosegli praga
66,66% vseh možnih točk (to je 40 od 60
možnih točk) za prijavljeno prireditev, projekt in dogodek po zgoraj navedenih merilih
in kriterijih razpisa, ne bodo upoštevani pri
nadaljnjem postopku dodeljevanja sredstev
za sofinanciranje prireditev v letu 2011.
(3) Prijaviteljem, ki bodo dosegli razpisani
prag, bo višina sredstev določena in dodeljena na podlagi predloga strokovne komisije.
V. Višina razpoložljivih sredstev:
(1) Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa za leto 2011 znaša
35.000,00 EUR.
VI. Način financiranja
(1) Na podlagi meril in pogojev bo MOC
sofinancirala prireditve, projekte oziroma
dogodke do največ 50% celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 7.500 EUR
bruto.
(2) Denarna sredstva bodo izplačana
po predložitvi finančnega in vsebinskega
zaključnega poročila, ki mora biti posredovano komisiji v roku 10 dni po zaključku
prireditve, projekta oziroma dogodka. Če
zaključno poročilo ni dostavljeno v roku, se
pogodba razveljavi.
(3) MOC si pridržuje pravico, da od prijaviteljev zahteva izvedbo določenih storitev
oziroma obveznosti (npr. izročitev ustreznega števila knjig, slik, ipd…).
(4) Dodeljena proračunska sredstva
za izbrane projekte morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2011 in 2012.
VII. Način, mesto in čas oddaje vlog
(1) Rok za oddajo vlog za prijavo na javni razpis je 15. novembra 2011 do 15. ure.
Vloge je mogoče oddati po pošti na naslov
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje ali oddati v Glavni pisarni MOC,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v času
uradnih ur.
(2) Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis za sofinanciranje prireditev,
projektov in dogodkov v Mestni občini Celje
za leto 2011«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
(3) Nepravočasne ali nepravilno opremljene vloge bodo kandidatom vrnjene neodprte.
VIII. Odpiranje vlog, postopek in način
izbora
(1) Odpiranje vlog na javni razpis ni
javno.
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(2) Komisija bo vloge, ki bodo prispele
do 14. oktobra do 12. ure obravnavala v tednu od 17. do 21. oktobra, vloge, ki bodo
prispele do končnega roka, to je do 15. novembra 2011 do 15. ure, pa v tednu od 16.
do 22. novembra 2011.
(3) Če bo strokovna komisija ugotovila,
da prijava ni popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če
prijavitelj v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
(4) Izbranim prejemnikom sredstev se bo
izdal sklep o izboru in se jih hkrati pozvalo
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku
8 dni od prejema poziva nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
(5) Vsi prijavitelji, ki niso bili izbrani, bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku
15 dni po sprejemu odločitve o dodelitvi
sredstev.
(6) Prijavitelj vloge lahko vloži na župana pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa
oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog. Župan mora o pritožbi
odločiti v roku 30 dni s sklepom.
(7) MOC bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju v letu 2011,
v kateri bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.
IX. Kraj, čas in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
(1) Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem portalu MOC (http://moc.celje.si/, meni Javna naročila, razpisi in javni
natečaji za delovna mesta) in v Uradnem
listu RS.
(2) Dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko dobijo v Kabinetu župana,
pri Andrijani Mančič, na tel. 03/426-56-30
oziroma na elektronskem naslovu: andrijana.mancic@celje.si.
Mestna občina Celje
Št. 35020-0009/2011-11
Ob-4596/11
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US:
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08
Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.
US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US:
U-I-176/08-10), 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), Statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 48/10) in Sklepa župana
Občine Dol pri Ljubljani št. 35020-0009/2011,
z dne 30. 8. 2011, Občina Dol pri Ljubljani
s sedežem v Dolu pri Ljubljani 1, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
komunalno neopremljenih zemljišč
v Dolu pri Ljubljani
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče, namenjeno površinam za
stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki obsega sledeče parcele:
– parc. št. 98/2, njiva, v izmeri 78,00 m2 in
travnik, v izmeri 412,00 m2, skupaj 490 m2,
k.o. Dol pri Ljubljani.
Parcela št. 98/2, k.o. Dol pri Ljubljani
se nahaja v območju stavbnih zemljišč BS

9/1 Videm – Dol. Investitor je pri izdelavi
projektne dokumentacije dolžan upoštevati
določila občinskih predpisov, ki urejajo področje prostora.
2. Cenitev zemljišča: najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc.
št. 98/2, k.o. Dol pri Ljubljani, ki je predmet
prodaje, v skupni izmeri 490,00 m2 znaša 68.600,00 EUR, brez vračunanega 20%
DDV.
3. Roki za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 15 dneh
od objave v Uradnem listu Republike Slovenije, na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol
pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup
zemljišča v Dolu pri Ljubljani«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
4. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naslov in sedež ponudnika,
– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko,
– davčno številko,
– pooblaščeni podpisnik pogodbe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od cene v tem razpisu (v nasprotnem
primeru bo komisija ponudbo izničila),
– podpisano izjavo, iz katere je razvidno,
da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji,
– opis nameravane gradnje.
5. Varščina: ponudbi za parc. št 98/2,
k.o. Dol pri Ljubljani, v izmeri 490 m2 je treba
priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
1000 EUR.
6. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Dol pri Ljubljani, tretji delovni dan po
preteku roka za oddajo ponudbe, s pričetkom ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se
morajo pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana
s strani župana.
7. Merila
Kot najugodnejša ponudba bo merilo:
cena.
V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo izbran tisti, ki bo ponudil še druge
dodatne ugodnosti.
8. Način prodaje
Nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno.
Drugi pogoji
– Vsak ponudnik mora plačati varščino za posamezno parcelo, ki je napisana
v 5. točki razpisa in jo je potrebno nakazati
na račun, št. 01222-0100000473, do dneva
izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh po
izbiri komisije brez obresti.
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne. V primeru umika se varščina ne vrne.
– V primeru, da komisija oceni, da so
kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne
more izbrati najugodnejšega, lahko pozove
ponudnike, da ponudbo dopolnijo.
– O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti
vse ponudnike.
– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva preje-
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ma pisnega obvestila o izbiri. V primeru, da
v tem roku ponudnik pogodbo ne sklene, se
šteje, da je od ponudbe odstopil in se plačane varščine ne vrne.
– Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne izbere nobenega izmed ponudnikov in
vsem brezobrestno vrne varščino v 8 dneh
od odločitve.
– Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec.
– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji ponudbe na TRR: 01222-0100000473,
odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh po
podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za
takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila
varščine.
– Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne
kupnine.
– Kontaktna oseba je Nataša Gostinčar,
na tel. 01/530-32-46, elektronski naslov: natasa.gostincar@dol.si.
Občina Dol pri Ljubljani
Št. 35020-0009/2011-11
Ob-4597/11
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US:
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08
Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.
US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US:
U-I-176/08-10), 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), Statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 48/10) in Sklepa župana
Občine Dol pri Ljubljani št. 35020-0009/2011,
z dne 30. 8. 2011, Občina Dol pri Ljubljani
s sedežem v Dolu pri Ljubljani 1, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
komunalno neopremljenih zemljišč
v Občini Dol pri Ljubljani
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče, namenjeno površinam za
stanovanja in spremljajoče dejavnosti, ki obsega sledeče parcele:
– parc. št. 526/1, njiva, v izmeri
701,00 m2, k.o. Senožeti.
Parcela št. 526/1, k.o. Senožeti se nahaja v območju stavbnih zemljišč MS 10/14
Senožeti. Investitor je pri izdelavi projektne
dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih predpisov, ki urejajo področje
prostora.
2. Cenitev zemljišča: najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, parc.
št. 526/1, k.o. Senožeti, ki je predmet prodaje, v skupni izmeri 701,00 m2 znaša
56.080,00 EUR, brez vračunanega 20%
DDV.
3. Roki za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 15 dneh
od objave v Uradnem listu Republike Slovenije, na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol
pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup
zemljišča v Dolu pri Ljubljani«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
4. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naslov in sedež ponudnika,

– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko,
– davčno številko,
– pooblaščeni podpisnik pogodbe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od cene v tem razpisu (v nasprotnem
primeru bo komisija ponudbo izničila),
– podpisano izjavo, iz katere je razvidno,
da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji,
– opis nameravane gradnje.
5. Varščina: ponudbi za parc. št. 526/1,
k.o. Senožeti, v izmeri 701 m2 je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
1000,00 EUR.
6. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Dol pri Ljubljani, tretji delovni dan po
preteku roka za oddajo ponudbe, s pričetkom ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se
morajo pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana
s strani župana.
7. Merila
Kot najugodnejša ponudba bo merilo:
cena
V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo izbran tisti, ki bo ponudil še druge
dodatne ugodnosti.
8. Način prodaje
Nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno.
Drugi pogoji
– Vsak ponudnik mora plačati varščino za posamezno parcelo, ki je napisana
v 5. točki razpisa in jo je potrebno nakazati
na račun, št. 01222-0100000473, do dneva
izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh po
izbiri komisije brez obresti.
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne. V primeru umika se varščina ne vrne.
– V primeru, da komisija oceni, da so
kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne
more izbrati najugodnejšega, lahko pozove
ponudnike, da ponudbo dopolnijo.
– O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti
vse ponudnike.
– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva prejema pisnega obvestila o izbiri. V primeru, da
v tem roku ponudnik pogodbo ne sklene, se
šteje, da je od ponudbe odstopil in se plačane varščine ne vrne.
– Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne izbere nobenega izmed ponudnikov in
vsem brezobrestno vrne varščino v 8 dneh
od odločitve.
– Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec.
– Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji ponudbe na TRR: 01222-0100000473,
odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh po
podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za
takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila
varščine.
– Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne
kupnine.
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– Kontaktna oseba je Nataša Gostinčar,
na tel. 01/530-32-46, elektronski naslov: natasa.gostincar@dol.si.
Občina Dol pri Ljubljani
Št. 430-15/2011-2
Ob-4603/11
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07
– Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS ter 7. člena Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoč družini
na domu v Občini Log - Dragomer (Uradni
list RS, št. 112/08) Občina Log - Dragomer
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Log Dragomer
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina
Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, p. p.
09, 1358 Log pri Brezovici.
II. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izvajanje socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini
Log - Dragomer.
III. Vrsta in opis storitve
Storitev obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter
drugih primerih, ko socialna oskrba lahko
nadomesti institucionalno varstvo.
Storitev obsega: gospodinjsko pomoč,
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
IV. Čas opravljanja koncesije: koncesija
se podeli za 10 let z možnostjo podaljšanja
za enako časovno obdobje. Začetek koncesije je 1. 1. 2012.
V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:
Javno službo pomoči družini na domu
na območju Občine Log - Dragomer lahko
izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije, oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti, vpisana v register v Republiki
Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi za opravljanje javne službe,
– da ima izdelan podroben program dela
za izvajanje javne službe,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno
izvajanje javne službe,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera
mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.
Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati
ponudnik: v primeru podelitve koncesije na
tem javnem razpisu bo ponudnik v redno
delovno razmerje za nedoločen čas prevzel
izvajalko neposredne oskrbe, ki je že zaposlena pri dosedanjem izvajalcu te storitve
v Občini Log - Dragomer, Centru za socialno
delo Vrhnika.
VI. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje
za območje Občine Log - Dragomer.
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VII. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija
Upravičenci do socialne oskrbe na domu
so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Log - Dragomer, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo,
da z občasno organizirano pomočjo drugega
ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas
ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu,
v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so
upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po Zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 41/83,
114/06 – ZUTPG, 122/07 – Odl. US, 61/10
ZSVarPre), 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 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,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
VIII. Način financiranja storitev, ki
je predmet koncesije: storitev se financira iz proračunskih sredstev koncedenta ter
s plačili upravičenca do storitve ali drugih
zavezancev.
IX. Merila za izbiro ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena storitve na efektivno uro – do
60 točk,
– ponudba drugih storitev socialnega
servisa: Prinašanje kosila na dom v soboto,
nedeljo in ob praznikih – do 5 točk,
– reference ponudnika – do 5 točk.
X. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudnik mora svojo ponudbo na javni
razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi
5, p.p. 09, 1358 Log pri Brezovici, s pripisom
»Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve
Pomoč družini na domu – Ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv
in točen naslov ponudnika.
Ponudnik mora ponudbo posredovati do
dne 17. 10. 2011, do 12. ure. Ponudbe poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
XI. Čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 19. 10. 2011, ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi
5. Odpiranje ponudb bo javno, na odpiranju
bodo lahko prisotni ponudniki, predstavnik
prijavitelja – ponudnika se bo moral izkazati
s pisnim pooblastilom.
Komisija bo za vsako ponudbo ugotovila,
ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik,
ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, ali je
popolna v skladu z zahtevami javnega raz-
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pisa. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, bo komisija pridobila mnenje
socialne zbornice. Komisija bo najkasneje
v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne
zbornice oziroma po preteku roka za podajo
mnenja opravila pregled in presojo popolnih
ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter
na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja
socialne zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog podelitve koncesije.
XII. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev
koncesijske pogodbe
Koncedent bo izbral tistega prijavitelja,
ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz
razpisne dokumentacije in bo zbral najvišje
število točk v skladu z navedenimi merili.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja.
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 Log
- Dragomer.
XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija je na
voljo na sedežu koncedenta ter na spletni
strani občine, www.log-dragomer.si.
Pristojna za dajanje dodatnih informacij:
Jolanda Fon, univ. dipl. prav., višja svetovalka za splošne zadeve, tel. 01/750-77-03.
Občina Log - Dragomer
Št. 331-0001/2011-1
Ob-4606/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci (v nadaljevanju:
pravilnik), (Uradni list RS, št. 92/07), objavlja
Občina Gornji Petrovci
javni razpis
za dodeljevanje državnih pomoči in
pomoči de minimis za razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Gornji Petrovci v
letu 2011
I. Predmet javnega razpisa: Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za razvoj kmetijstva in podeželja za leto
2011 v Občini Gornji Petrovci po shemi državnih pomoči v kmetijstvu:
(1) skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006, spremembo Uredbe (ES)
št. 70/2001, za naslednje ukrepe:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1),
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2),
– pomoč za arondacijo (ukrep 3),
– pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov (ukrep 4),
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 5),
(2) skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006, za naslednje ukrepe:
– naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost (ukrep 6),
– promocija in trženje proizvodov in storitev (ukrep 7),
– izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja (ukrep 8).
II. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1, opredeljen v 10. členu
pravilnika:

– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo
pogojem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi
(ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(2) za ukrep 2, opredeljen v 11. členu
pravilnika:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(3) za ukrep 3, opredeljen v 12. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane
v register kmetijskih gospodarstev ter imajo
v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(4) za ukrep 4, opredeljen v 13. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih
proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna
vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(5) za ukrep 5, opredeljen v 14. členu
pravilnika:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč
dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom
na območju občine na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(6) za ukrep 6, opredeljen v 18. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih pro
izvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev
s sedežem v občini oziroma njihovi družinski člani,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(7) za ukrep 7, opredeljen v 19. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo
ali predelavo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo stalno prebivališče na območju občine,
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnost
za namen promocije in trženja kmetijskih in
nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(8) Za ukrep 8, opredeljen v 20. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe ter njihovi
družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo in nekmetijsko dejavnostjo
ter predelavo ali trženjem na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju
občine,
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– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
III. Nadzor in sankcije
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja
pristojni občinski upravni organ.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je
prejemnik prekršil druga določila pogodbe,
je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati
vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila dalje.
IV. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
navedene ukrepe v letu 2011 znaša skupaj
30.000,00 EUR.
Občina povrne vlagatelju le neto znesek
od upravičenih stroškov, torej brez DDV-ja.
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene
v obdobju od 1. 1. 2011 in do 25. 11. 2011.
Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
(1) Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
– Z naložbo je treba doseči enega ali več
naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb
na območju z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb
na ostalih območjih.
– Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij za kmetijski namen,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del
za katere se uveljavlja pomoč,

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika katerega izdela Kmetijska svetovalna služba Gornji
Petrovci,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del
za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (v kolikor je za ureditev zemljišča
potrebna tudi analiza tal in apnenje so stroški za apnenje vključeni),
– najmanjša površina za katero se lahko
dodeli pomoč je 0,50 ha.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del
za katere se uveljavlja pomoč,
– obrazec Trošenje apnenca, ki ga potrdi
Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci
s priloženo kopijo zadnje analize tal,
– kopija D obrazca iz subvencij – Prijava
površin in kmetijskih rastlin ter zahtevkov na
površino za leto 2011,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
Razpoložljiva sredstva: 16.000,00 EUR,
od tega za Posodabljanje kmetij 4.000,00
EUR, za Urejanje pašnikov 4.000,00 EUR
in za Urejanje kmetijskih površin 8.000,00
EUR.
(2) Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2)
Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub
zaradi bolezni živali in rastlin ter napadov
škodljivcev.
– Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih, ki jih
povzročijo bolezni.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– Višina sofinanciranja občine je 25%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje živali za primer bolezni.
– Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica.
Razpoložljiva sredstva: 3.500,00 EUR.
(3) Pomoč za arondacijo (ukrep 3)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih
površin.
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– Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški
pregleda.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 1.500,00 EUR.
(4) Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov (4)
Cilj pomoči je izboljšanje in preusmeritev
kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti
in konkurenčnosti v kmetijstvu.
– Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in
oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo
za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi
uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov
za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in
tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo
programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 2.000,00 EUR.
(5) Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju (ukrep 5)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih društev ter boljši
dostop do informacij s področja kmetijstva.
– V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo
državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
– Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kme-
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tijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije
forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti
250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima
stalno bivališče v občini.
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh,
pod pogojem, da te publikacije predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane
regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če
so informacije in predstavitev nevtralne in
imajo zadevni proizvajalci enake možnosti,
da so predstavljeni v publikaciji.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil
v denarju proizvajalcem.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila/dokumentacija
izvedbe
tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 2.000,00 EUR.
(6) Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost (ukrep 6)
Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih
gospodarstev s širjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelavo kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
– Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
delavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– v kolikor kandidira upravičenec, ki
še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji
še vsaj 2 leti po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
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– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 3.000,00 EUR.
(7) Promocija in trženje proizvodov in
storitev (ukrep 7)
Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti
storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje.
– Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi,
katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 1.000,00 EUR.
(8) Izobraževanje in usposabljanje na
področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja (ukrep 8)
Cilj pomoči je doseganje višje ravni
strokovne izobraženosti in usposobljenosti
kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov.
– Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin
za strokovne oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma
usposabljanja povezanega z dopolnilnimi,
nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 1.000,00 EUR.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga na javni razpis
za dodelitev državnih pomoči in pomoči de
minimis, za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Gornji Petrovci v letu
2011«,

– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Gornji Petrovci http://www.gornji-petrovci.si/
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na Občini Gornji Petrovci –
občinska uprava, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci. Razpisno dokumentacijo je možno
dobiti tudi po elektronski pošti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bodo obravnavali člani odbora za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: komisija). Komisija lahko zmanjša
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih
pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine Gornji Petrovci za
leto 2011,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa in sicer na naslov: Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za dodelitev sredstev.
O pritožbi odloča župan.
VII. Rok za prijavo na javni razpis: vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah,
s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo
Občine Gornji Petrovci za leto 2011« od
začetka razpisa do vključno 25. novembra
2011. Šteje se, da je vloga pravočasna, če
je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno
v tajništvu Občine Gornji Petrovci.
VIII. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
komisija opravila po zaključku razpisa in ni
javno.
IX. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu, vsak delovni
dan, na tel.02/556-90-00 (tajništvo Občine
Gornji Petrovci) oziroma 02/556-90-06 (Biserka Kuronja), ali v prostorih Občine Gornji
Petrovci.
Občina Gornji Petrovci
Št. 53
Ob-4608/11
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob
Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter
Programa prodaje občinskega finančnega
in stvarnega premoženja Občine Šmartno
ob Paki objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je:
a) stanovanje, ki se nahaja na v 4. etaži
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Šmartno ob Paki 37, 3327 Šmartno ob Paki,
v uporabni površini 75,79 m², skupaj s podstrešjem pa 154,32 m². Identifikator stavbe je 525. Stanovanje je prosto. Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino znaša
35.400,00 EUR brez DDV. Vzpostavitev etažne lastnine si izbrani ponudnik uredi sam.
b) – parc. št. 607/1, k.o. Gorenje, travnik 1909 m2, vpisana v vl. 317, last Občine
Šmartno ob Paki do celote (1/1).
– parc. št. 608/1, k.o. Gorenje, travnik
626 m2, vpisana v vl. 317, last Občine Šmartno ob Paki do celote (1/1).
– parc. št. 613/15, k.o. Gorenje, travnik
64 m2, vpisana v vl. 317, last Občine Šmartno ob Paki do celote (1/1).
– parc. št. 613/16, k.o. Gorenje, travnik
776 m2, vpisana v vl. 317, last Občine Šmartno ob Paki do celote (1/1).
Nepremičnine s parcelnimi številkami
607/1, 608/1, 613/15 in 613/16, vse k.o.
Gorenje se prodajajo skupaj v celoti in po
izhodiščni (najnižji) vrednosti: 121.000 EUR
brez DDV. V naravi se nepremičnine nahajajo v Gorenju, ob cesti pri tovarni Gorenje
Keramika. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Vse nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
Po predhodnem dogovoru je možen
ogled nepremičnine.
2. Pogoji sodelovanja
Obvezno je potrebno vplačati varščino
za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti posamezne nepremičnine po izhodiščni
ceni brez DDV, na račun Občine Šmartno
ob Paki, št. EZR: 01325-0100018609, odprt
pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku
bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 3 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne vrednosti;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
1. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, šteto od dneva
razpisa javnega zbiranja ponudb v Uradnem
listu RS),

2. pooblastilo, overjeno pri notarju,
v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
3. dokazilo o plačani varščini v višini
10% ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe
s svojo ponudbo.
3. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin (navedba nepremičnine!) – Ne odpiraj!«, najkasneje do 10. 10. 2011, do vključno 10. ure,
ne glede na datum poštnega žiga, na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob
Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki. Na ovojnici
mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca
po oddaji ponudbe.
4. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 2. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala s strani
župana občine pooblaščena komisija.
5. Odpiranje ponudb bo dne 10. 10. 2011
ob 10.30, v prostorih občinske uprave Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72.
Odpiranje ponudb je javno.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika, najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Župan Občine Šmartno ob Paki
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek
prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
8. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko komisija pozove ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki
dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec
skleniti prodajno pogodbo, najkasneje v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva
k podpisu pogodbe oziroma v roku 8 dni po
izteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu
pogodbe v določenem roku ne odzove, se
šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil,
varščina pa zapade v korist Občine Šmartno
ob Paki. Kupec mora plačati kupnino v roku,
ki bo določen v pogodbi, in sicer v roku 30 dni
od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se
pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo
se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
10. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 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).
11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Občine Šmartno ob Paki,
pri Dragu Kovaču, tel. 03/898-49-52.
Občina Šmartno ob Paki
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Št. 430-65/2011
Ob-4610/11
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB2), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni
list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11), 4. člena
Odloka o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Litija (Uradni list
RS, št. 41/07) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Litija (Uradni list RS,
št. 65/07) objavlja Občina Litija
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu na območju Občine
Litija
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija,
tel. 01/89-63-420, telefaks 01/89-63-460,
e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za
izvajanje socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu kot javne službe na območju Občine Litija, ki obsega naslednje
storitve:
– ugotavljanje upravičenosti do storitve,
priprava in sklenitev dogovora, vodenje
storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo
usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri
izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev,
– neposredno socialno oskrbo na domu
upravičenca v obliki gospodinjske pomoči,
pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in
pomoči pri ohranjanju socialnih stikov.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz
7. člena Pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva, 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe
pomoč družini na domu v Občini Litija in 48.
in 49. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06).
4. Obseg razpisane storitve: storitev bo
koncesionar izvajal 8 ur dnevno, pet dni
v tednu, razen izjem v primeru neposredne
socialne oskrbe, ko se za nujne primere
storitev lahko izvaja tudi čez vikende in
dela proste dneve. Neposredno izvajanje
storitve na upravičenca se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in traja do
štiri ure dnevno oziroma največ do 20 ur
tedensko, v skladu s pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o standardih in normativih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 45/10).
5. Predvideni začetek izvajanja storitev in
čas trajanja podelitve koncesije: izbrani koncesionar bo pričel z izvajanjem storitve predvidoma 1. 1. 2012. Koncedent bo z izbranim
koncesionarjem sklenil pogodbo najkasneje
v roku 30 dni od dneva pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije in pod pogojem,
da predlagano ceno storitve, ki je predmet
tega razpisa, potrdi Občinski svet Občine Litija. Koncesijska pogodba se sklene za dobo
10 let, z možnostjo enkratnega podaljšanja
brez javnega razpisa največ še za čas, za
katerega je bila sklenjena.
6. Krajevno območje podelitve koncesije: razpisuje se za območje celotne Občine
Litija.
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7. Število koncesij: koncesija se podeli
enemu koncesionarju.
8. Uporabniki storitev: so upravičenci,
ki so navedeni v 6. členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
Koncesionar je dolžan prevzeti od sedanjega izvajalca storitve vse aktivne uporabnike storitev iz razpisanega območja izvajanja koncesije, pri čemer upošteva predpise
s področja socialnega varstva. Povprečno
število oskrbovancev v letu 2011 je 41/ mesec.
9. Viri financiranja storitve: občinski proračun v skladu 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, 124/04 114/06 – ZUTPG, 5/08,
73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10 – ZUPJS, 3/11), uporabniki storitev in sredstva,
ki jih koncesionar pridobi z aktivno politiko
zaposlovanja.
10. Cene storitve, način in roki plačila
za opravljene storitve: ceno storitve določi
koncesionar v soglasju s koncedentom in
v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,
51/08 in 5/09). Ponudnik pri pripravi cene
storitve neposredne socialne oskrbe – drugi del storitve za uporabnika upošteva 50%
subvencijo občine. Način in rok plačila za
opravljene storitve se določita s koncesijsko
pogodbo.
11. Delovna razmerja zaposlenih: se
urejajo v skladu z kolektivnimi pogodbami,
zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega
varstva.
Koncesionar je v skladu s 27. členom
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe pomoč družini na domu v Občini Litija z dnem začetka izvajanja koncesije
dolžan od sedanjega izvajalca javne službe
– Centra za socialno delo Litija prevzeti in
zaposliti vse zaposlene delavce – socialne oskrbovalce/oskrbovalke na domu, ki so
delo neposredne socialne oskrbe na domu
opravljali do izbire koncesionarja in ki soglašajo, da se bodo pri koncesionarju tudi
zaposlili.
12. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
storitve: izhajajo iz Pravilnika o koncesijah
na področju socialnega varstva in Odloka
o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe pomoč družini na domu v Občini Litija, ter so navedeni v razpisni dokumentaciji
13. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika so:
– predlagana cena storitve – do 35
točk,
– kvaliteta predloženega programa dela
z vidika organizacije dela, števila in usposobljenosti kadrov – do 15 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave
od območja, za katero bo podeljena koncesija – do 20 točk,
– druge morebitne ugodnosti in storitve,
ki jih koncesionar nudi uporabnikom odločajo v primeru, ko dva ponudnika dosežeta
enako število točk.
Natančnejša obrazložitev kriterijev in meril ter način ocenjevanja je naveden v razpisni dokumentaciji.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu
z navedenimi merili in kriteriji zbral višjo število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ponudniki pri pripravi prijave upoštevajo predpise, ki so veljali na dan objave javnega razpisa. Vse morebitne spremembe
veljavnih predpisov v odprtem roku javnega
razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumentacije ponudnikov.
Koncedent si pridržuje pravico, da zaradi
nesprejemljive ponudbe oziroma predlaganih previsokih cen storitev, ne podeli koncesije, ki je predmet javnega razpisa.
14. Rok in način prijave na javni razpis:
ponudniki oddajo ponudbo na ustreznih razpisnih obrazcih, priložene morajo biti zahtevane izjave in obvezne priloge oziroma
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
pridobijo na spletni strani Občine Litija –
www.litija.si ali na Občini Litija, Oddelku za
družbene dejavnosti, soba 52. Občina Litija
lahko v času razpisnega roka ponudniku na
njegovo pisno zahtevo razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija s pripisom »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis Koncesija pomoč
družini na domu«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe na javni razpis
je 11. 10. 2011. Šteje se, da je ponudba
prispela pravočasno, če je na dan roka do
9. ure oddana osebno v tajništvu Občine
Litija, soba 44/II. nadstropje ali če je do
vključno z dnem 10. 10. 2011 (velja datum
poštnega žiga) oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Ponudnik lahko svojo ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega
roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve
ponudbe morajo biti predložene v roku in na
način, kot to velja za ponudbe in z dodatno
oznako »dopolnitev ___ (zaporedna številka
dopolnitve) ponudbe na javni razpis Koncesija pomoč družini na domu«.
Organ, pristojen za podelitev koncesije,
bo s sklepom zavrgel:
– nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve
ponudb glede na besedilo javnega razpisa,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki
niso podane za v razpisu določeno krajevno
območje izvajanja storitve,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki
so bile podane s strani ponudnika, ki ne
izpolnjuje predpisane pogoje za podelitev
koncesije.
15. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru: odpiranje ponudb bo izvedla komisija
za koncesije dne 11. 10. 2011, ob 11. uri,
v mali sejni sobi Občine Litija v II. nadstropju. Odpiranju ponudb lahko prisostvuje
vsak ponudnik, ki je oddal ponudbo na javni
razpis. Predstavnik ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom.
O vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo
je oddal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane
pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve, ki
je predmet koncesije ter je popolna, pridobi
komisija za koncesije mnenje socialne zbornice. Zbornica mora mnenje dati v 20 dneh
od prejema pisne zahteve komisije, sicer
komisija za koncesije pripravi predlog podelitve koncesije brez tega mnenja. Komisija
za koncesije bo v roku 10 dni po pridobitvi
mnenja socialne zbornice oziroma po izteku
roka iz prejšnjega stavka, opravila 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, pripravila predlog
podelitve koncesije.
16. Organ, ki bo odločil o koncesiji in
organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: po obravnavi cen storitev
ponudnikov, ki so predmet javnega razpisa, na Občinskem svetu Občine Litija, bo
na predlog komisije za koncesije koncesijo
izbranemu koncesionarju podelila občinska
uprava z odločbo. Koncesijsko pogodbo pa
bo izbrani koncesionar podpisal z županom
Občine Litija kot predstojnikom koncedenta.
17. Pojasnila oziroma dodatne informacije o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po elektronski pošti
na naslov: obcina.litija@litija.si ali po faksu
01/89-63-460.
Občina Litija
Št. 014-4/11
Ob-4683/11
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, objavlja na podlagi 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 94/08)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje
in varstva na območju
Občine Grosuplje
1. Naročnik (koncedent): Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
2. Predmet koncesije je: javna služba
– izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva v okviru programa, sprejetega za
javne vrtce. Koncesija bo dodeljena do naslednjega obsega:
– dva oddelka otrok vključenih v predšolsko vzgojo.
3. Območje izvajanja dejavnosti: območje Občine Grosuplje
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora
– biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program,
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– imeti na območju, določenem v razpisu
zagotovljene prostore in opremo v skladu
s predpisi,
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi,
– imeti letni delovni načrt,
– zagotoviti, da oziroma bo izvajal najmanj 9 – urni dnevni program,
– zagotoviti, da bo dejavnost opravljal
za ceno programa, ki jo bo potrdil občinski
svet.
5. Čas, za katerega se podeljuje koncesija: 10 let z možnostjo podaljšanja.
6. Merila za izbiro koncesionarja:
1. Ocena objekta, prostora
in opreme
2. Lokacija vrtca
3. Cena storitve
4. Rok pričetka izvajanja
programa
Skupaj možnih:

30 točk
30 točk
20 točk
20 točk
100 točk.
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7. Ponudbe morajo biti poslane po pošti
oziroma osebno predložene v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis: koncesija za področje predšolske
vzgoje« na naslov Občina Grosuplje, Urad
za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, do
ponedeljka, 26. 9. 2011, do 9. ure.
8. Strokovna komisija v roku 15 dni po
odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo
pogoje, oceni glede na razpisna merila, izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga
občinski upravi izbiro ponudnika. Občinska
uprava v roku 30 dni izda odločbo o izbiri
koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene
koncesijsko pogodbo s koncedentom v roku
30 dni od dokončnosti odločbe.
9. Če se na razpis javi le en ponudnik in
ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent
z njim sklene koncesijsko pogodbo. Pogodba se lahko sklene za celoten ali le del razpisanega predmeta koncesije.
10. Razpisna dokumentacija bo na voljo
na spletni strani Občine Grosuplje oziroma
v Uradu za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti občine, kontaktna oseba
Mojca Koželj (tel. 788-87-84) od datuma
objave javnega razpisa dalje.
11. Odpiranje vlog bo v torek, 27. 9. 2011
ob 10. uri, v sejni sobi Občine Grosuplje,
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Občina Grosuplje
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Javne dražbe
Št. 478-7-2011
Ob-4594/11
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), ter
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem-zemljišča s stavbo, v lasti Občine Jesenice, za leto 2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 988/1, stanovanjska stavba, v izmeri 102 m2, in dvorišče, v izmeri 319 m2, k.o. Jesenice (2175),
ki predstavlja:
– stanovanjsko stavbo na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice (stavba je prosta
oseb), številka stavbe 1252, s pripadajočim
zemljiščem in
– pomožni objekt – lesena lopa, neto
tlorisne površine 15,90 m2, številka stavbe
1261.
2. Nepremičnina s parc. št. 988/2, garaža, v izmeri 20 m2, sadovnjak, v izmeri
271 m2 in njiva, v izmeri 72 m2, k.o. Jesenice
(2175), ki predstavlja:
– pripadajoče zemljišče k stanovanjski
stavbi na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice in
– pomožni objekt – zidana garaža, neto
tlorisne površine 15,20 m2, številka stavbe
1257.
Nepremičnini se prodajata kot celota –
izključno skupaj.
Preko severnega dela nepremičnine
s parc. št. 988/2, k.o. Jesenice (2175) poteka javni komunalni vod – vodovod (v dolžini ca. 9 m), za katerega si bo Občina
Jesenice izgovorila služnost v javno korist
in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnino
s parc. št. 988/2, k.o. Jesenice v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje
vodovoda), ki se bo vpisala v zemljiško
knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice. V skladu z veljavnimi prostorskimi
akti Občine Jesenice ležita nepremičnini
s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o. Jesenice
(2175) v območju J2/S12/1 –e, območje
za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava.
III. Vrsta pravnega posla:
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.
IV. Izklicna cena in najnižji znesk njenega višanja
Izklicna cena za nepremičnini s parc.
št. 988/1 in 988/2, k.o. Jesenice (2175) skupaj znaša 172.000,00 EUR.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od izstavitve računa s strani

prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo
prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih
strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine, šteje se,
da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na
račun prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 5. 10. 2011 ob
15. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo
morajo dražitelji položiti varščino za nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2, k.o.
Jesenice (2175) v višini 17.200,00 EUR
(10% izklicne cene) na pod-račun EZR
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-47872011, s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini s parc.
št. 988/1 in 988/2, k.o. Jesenice (2175)«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov
transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2,
k.o. Jesenice (2175) se prodajata kot celota
– izključno skupaj, in po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2%
od pogodbene vrednosti), stroške sklenitve
pravnega posla (notarska overitev podpisa
prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba bo sklenjena 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
varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno
zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti
kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
· potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
· potrdilo pristojnega organa (DURS) iz
katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom,
staro največ 15 dni, šteto od dneve objave
razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga
izda institucija v njegovi državi enakovredna
instituciji, od katere 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),
· dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneve objave razpisa:
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.;
– da ponudnik ni v postopku osebnega
stečaja, če je ponudnik fizična oseba;
· potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s.p.),
· potrdilo o državljanstvu (državljani RS
in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične
osebe,
· izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
· morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija,
ki vodi postopek, odloči takoj.
Ne glede na navedeno, kot dražitelj na
javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki
je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin
in člani komisije za vodenje javne dražbe
ter z njimi povezane osebe (drugi odstavek
32. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11)).
5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj,
ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po
zaključku javne dražbe sporoči podatke
o davčni številki oziroma ID številki za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več
dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano po
nudbo najmanj po izklicni ceni za predmetni nepremičnini. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in do tedaj ne more
odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
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in določili Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11).
IX. Dodatne informacije o nepremičninah
Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo nepremičnin in za ogled predmetnih nepremičnin lahko pokličete na
tel. 04/586-93-04, in sicer v času uradnih
ur od dneva objave javne dražbe do 4. 10.
2011.
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz
VIII. točke tega razpisa sta dražiteljem na
voljo na spletni strani Občine Jesenice:
(http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/razpisi).
Občina Jesenice
Št. 0166/2011
Ob-4607/11
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 32. in 34. člena Splošnih
pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list
RS, št. 33/10) in sklepov nadzornega sveta
JSS MOK z dne 24. 11. 2009 ter 7. 12. 2010
objavlja
javno dražbo
ki bo v torek, 4. 10. 2011 ob 13. uri, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper.
Predmet prodaje:
1. Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba na naslovu Koper, Volkova
ulica 3, stoječa na parceli št. 1300, k.o.
Koper, v izmeri 73 m2, za izklicno ceno
97.842,00 EUR.
2. Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba na naslovu Koper, Kosovelov trg 2, stoječa na parceli št. 1302, k.o.
Koper, v izmeri 151 m2, za izklicno ceno
90.507,00 EUR.
3. Nepremičnina, v naravi stanovanjska
stavba na naslovu Hrvatini 69, stoječa na
parceli 125.S k.o. Hribi, v izmeri 149 m2 in
parc. št. 936/2, k.o. Hribi, v izmeri 115 m2, za
izklicno ceno 97.462 EUR.
4. Nepremičnina, v naravi stanovanjska
stavba na naslovu Jelarji 14, stoječa na
parceli št. 2118, v izmeri 248 m2 in parceli
št. 2119, v izmeri 53 m2, obe k.o. Hribi, za
izklicno ceno 126.784 EUR.
5. Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba na naslovu Koper, Izolska vrata
16, stoječa na parc. št. 174, k.o. Koper,
v skupni izmeri 71 m2, od tega 28 m2 stavbišče in 43 m2 dvorišče, za izklicno ceno
71.589 EUR.
Vse navedene nepremičnine so nezasedene.
Ogled nepremičnin pod zaporedno št. 3,
4 in 5 bo možen po predhodni najavi.
Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiško
knjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 1.000 EUR.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Dražitelj mora do vključno 3. 10.
2011 vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene na TRR 01250-6000000239 – JSS
MOK, z obveznim sklicem na številko 00
20100000.
2. Na dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe iz Republike Slovenije in
tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic EU.

3. Dražitelj mora na dražbi predložiti
fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled:
– potrdilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa z navedbo banke za
primer vračila varščine,
– veljavni osebni dokument in davčno
številko, v primeru prijave fizične osebe oziroma priglasitveni list star največ tri mesece,
če se prijavi samostojni podjetnik,
– izpisek iz sodnega registra, star največ
tri mesece in ID štev. za DDV v primeru prijave pravne osebe,
– EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
– morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na
javni dražbi, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi. Po oddaji navedenih dokumentov in do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelj ne sme zapuščati prostora
dražbe.
4. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe,
dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
5. Prodaja se izvede po principu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
6. Javna dražba bo ustna. Na dražbi
uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi Komisija za razpolaganje z nepremičnim premoženjem JSS MOK.
7. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če
pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade
ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve
in ostalih stroškov, v korist lastnika.
8. Kupec ne sme imeti pred sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe do JSS MOK odprtih
nobenih obveznosti.
9. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8. dneh od sklenitve pogodbe na TRR
01250-6000000239 – JSS MOK.
10. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.
11. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov.
12. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez
obresti.
13. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5 in po tel. 664-64-21 ali na
spletnih straneh Mestne občine Koper:
www.koper.si.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 4780-420/2011
Ob-4623/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
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ljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11)
in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana
za leto 2011
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je poslovni prostor
v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe, na
naslovu Celovška ul. 122 v Ljubljani z id.
oznako nepremičnine 1739-1475-98, v skupni izmeri 66,20 m2.
Zemljiškoknjižno stanje v korist prodajalca še ni urejeno. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, drugih bremen je prosta.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
Izklicna cena: 119.200,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi po vzpostavitvi etažne lastnine.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 000-431000 v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 4. 10.
2011 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11, z začetkom
ob 11. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
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mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– Predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev;
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za poslovni prostor na Celovški ulici 122, Ljubljana«
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem
kontaktu.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 478-39/2011
Ob-4624/11
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in sklepa 6. seje Občinskega sveta Občine
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Radovljica z dne 23. 3. 2011 ter v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/5314-684.
2. Predmet prodaje: prodaja nepremičnine, parc. št. 246/343, k.o. Lancovo, stanovanjska stavba, v izmeri 40 m2 in dvorišče,
v izmeri 227 m2 (postopek parcelacije je
v teku, pred parcelacijo zahodni del dvojčka
parc. št. 246/274, k.o. Lancovo s pripadajočim zemljiščem).
Izklicna cena predmetne nepremičnine
znaša 82.875,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja je
500 €.
3. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se mora plačati v 15 dneh po notarski overitvi prodajne pogodbe, na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic: 00 72000100.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v četrtek,
13. 10. 2011, ob 10. uri, v prostorih Občine
Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina
mora biti nakazana do dne 10. 10. 2011
do 11. ure. Varščino je potrebno nakazati
na transakcijski račun Občine Radovljica,
št. 01302-0100007805, sklic: 00 72000100.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu varščine.
Plačana varščina bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
5. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali
iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma
fotokopijo osebnega dokumenta in davčno
številko (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu varščine s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo varščino.
7. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva: davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača kupec.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti.
8. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in
ostale informacije interesenti dobijo na Občini
Radovljica, kontaktna oseba Manca Tomažin,
tel. 04/537-23-45 in na Alpdomu d.d., kontaktna oseba Mateja Novak, tel. 04/537-45-16,
v delovnih dneh od 10. do 12. ure.
Ogled nepremičnine bo mogoč 3. 10. in
4. 10. 2011 po predhodnem dogovoru z Matejo Novak, tel. 04/537-45-16.
10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
Občina Radovljica
Št. 3528-284/2011
Ob-4646/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2011 (Uradni list RS, št. 22/11) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je poslovni prostor
št. 25 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu Valvasorjeva ul. 12 v Ljubljani
z id. oznako nepremičnine 1725-133-24,
v skupni izmeri 15,65 m2.
Zemljiškoknjižno stanje v korist prodajalca je urejeno. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, drugih bremen je prosta.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
Izklicna cena: 40.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba.
Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepre-
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mičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi po vzpostavitvi etažne lastnine.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 000-431000 v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 4. 10.
2011 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11, z začetkom
ob 11.45.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra
(samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni
upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za poslovni prostor na Valvasorjevi ul.12, Ljubljana«.
8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa
se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
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8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je
Mihaela Topolovec Šiker.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem
kontaktu.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 478-16/2011
Ob-4649/11
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto na podlagi 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 Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2011 (Uradni list RS, št. 21/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
Predmet prodaje so nepremičnine v k.o.
1460 – Šentpeter, navedene v tabeli:

vrsta rabe

površina
(m2)

Izklicna cena
nepremičnine
(EUR)

Akontacija
komunalnega
prispevka (EUR)

Najnižji znesek
višanja
(EUR)

1.

160/162 (ID 1310003)

pašnik

711

46.215,00

10.414,00

2.000,00

2.

160/259 (ID 803830)

pašnik

720

46.800,00

10.472,00

2.000,00

3.

160/78 (ID 2813315)

gozd

685

44.525,00

10.244,47

2.000,00
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V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 –
tehnični popravek, 76/10 – tehnični popravek, 26/11 – obvezna razlaga) se navedene
nepremičnine nahajajo v območju stavbnih
zemljišč, oznaka EUP OTO/1-in sicer je
osnovna namenska raba nepremičnin območje stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba (PNR) nepremičnin SS – stanovanjske površine, podrobnejše površine
(PNR) nepremičnin SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava.
Nepremičnini parc.št. 160/162, 160/259,
k.o. 1460 – Šentpeter, sta komunalno opremljeni z naslednjo komunalno opremo: priključni jašek kanalizacije, prosto-stoječa
elektro omarica, uvoz na zemljiško parcelo.
Nepremičnine imajo možnost priključitve na
vodovodno omrežje v neposredni bližini.
Nepremičnina parc.št. 160/78, k.o. 1460
– Šentpeter je samostojna gradbena parcela
in ni komunalno opremljena.
Nepremičnina parc.št. 160/259, k.o.
Šentpeter se nahaja v območju varovanja
kulturne dediščine: Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče. V skladu z 98. členom
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) na območjih arheoloških najdišč,
ki so registrirana kulturna dediščina, velja,
da ni dovoljeno posegati v prostor na način,
ki utegne poškodovati arheološke ostaline.
Izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot jih omogočajo
ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi pogoja, da se v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri
katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno,
izvede arheološke raziskave in rezultate
upošteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr.
pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega
dovoljenja, gradnji).
Nepremičnina parc.št. 160/162, k.o.
Šentpeter je na delu obremenjena s komunalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti
Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in
vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti
v korist Mestne občine Novo mesto.
Najnižji znesek višanja vseh navedenih
nepremičnin je razviden v tabeli. Predmet
višanja je izklicna cena nepremičnin.
Izklicna cena ne vključuje akontacije komunalnega prispevka in pripadajočega davka – 20% DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno za
nakup nepremičnine.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sesta-
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vina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj
ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi,
se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal.
Po plačilu celotne kupnine, akontacije
komunalnega prispevka in po plačilu vseh
stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila
v last in posest, s pravico vpisa lastninske
pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni
zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino (cena dosežena na javni dražbi) bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še:
– akontacijo komunalnega prispevka, kot
izhaja iz tabele. Navedena akontacija komunalnega prispevka za zgrajeno cestno,
vodovodno, kanalizacijsko omrežje, javno
razsvetljavo in objekte ravnanja s komunalnimi odpadki je izračunana na podlagi
Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 62/10), ob upoštevanju velikosti celotne
zemljiške parcele in ocenjene neto tlorisne
površine objekta 180 m2. Plačana akontacija komunalnega prispevka se upošteva pri
izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka, zato ne zapade pod plačilo DDV.
Plačani znesek se revalorizira ob upoštevanju mesečnega indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin po podatkih Statističnega urada
RS, od dneva plačila dalje;
– pripadajoči davek (20% davek na dodano vrednost) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske
overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1,
Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju,
dne 3. 10. 2011 in sicer:
– za parc. št. 160/162, k.o. 1460 –
Šentpeter, ob 8. uri;
– za parc. št. 160/259, k.o. 1460 –
Šentpeter, ob 8.15;
– za parc. št. 160/78, k.o. 1460 – Šentpeter, ob 8.30.
Dražitelji se bodo morali pred začetkom
javne dražbe, za posamezno nepremičnino,
izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predlo-

ži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, št. 01285-0100015234,
s sklicom št. 47820-80-2011, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – navesti
parc.št. nepremične, k.o. 1460 – Šentpeter;
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za
katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor
ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne
oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil
k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska
uprava, Oddelek za razvoj, Služba za premoženjske zadeve, tel. 07/393-92-30, kontaktna oseba je Vera Ocvirk, tel. 07/393-92-93,
kontaktna oseba je Tatjana Kužnik.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje javne dražbe pri razpolaganju
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto v skladu z 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).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto:
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Št. 55/2011
Ob-4593/11
Na podlagi prvega odstavka 17. člena
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,
št. 87/01) 8. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja
št. 4/2003) ter Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi (Uradni list
RS, 22/06), svet knjižnice razpisuje delovno
mesto
direktorja – direktorice Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi.
Za direktorja knjižnice je lahko imenovan, kdor ima:
– najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke
za naziv bibliotekar,
– 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– vsaj 1 leto delovnih izkušenj na vodilnih
ali vodstvenih delih,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati
obvezno predložiti program dela in načrt
razvoja knjižnice. Direktor opravlja funkcijo
poslovnega in programskega direktorja.
Mandat direktorja traja pet let. Delo nastopi 1. 1. 2012.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v osmih dneh po
objavi razpisa v kuverti z oznako »razpis za
direktorja Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje
ob Savi« na naslov: Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 1,
1410 Zagorje ob Savi. Prijavljeni kandidati
bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Mileta Klopčiča
Zagorje ob Savi
Ob-4604/11
Svet Vrtca Zagorje ob Savi, Vrtec Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje
ob Savi, na podlagi Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11
razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Za ravnatelja vrtca je lahko imenovan
kdor:
– izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – popr. in
20/11) ali
– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09-popr.
in 20/11) ali
– izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A
(Uradni list RS, št. 64/01) ali
– izpolnjuje pogoje po 9. členu ZOFVI-H
(Uradni list RS, št. 58/09 in 65/09 – popr.),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje vrtca.
Kandidati morajo k vlogi priložiti program
vodenja vrtca.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5-ih let.
Predviden začetek dela je 13. 12. 2011.
Kandidati pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila
o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in
izobraževanju, opravljenem ravnateljskem
izpitu, o dosedanjih delovnih izkušnjah in
kratkim življenjepisom; program vodenja
zavoda; potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri
katerem koli drugem sodišču – zunaj kraja
prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost) pošljite v zaprti ovojnici z oznako »Prijava za razpis ravnatelja«
in naslovite na naslov Svet Vrtca Zagorje ob
Savi, Vrtec Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4,
1410 Zagorje ob Savi, v roku 8 dni od dneva
objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Vrtca Zagorje ob Savi
Št. 38/11
Ob-4605/11
Svet knjižnice Cirila Kosmača Tolmin
v skladu s 17. členom Zakona o knjižničarstvu (Uradni list 87/01) ter 9. in 10. členom Odloka o ustanovitvi (Uradno glasilo
št. 2/1999) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Knjižnice Cirila Kosmača
Tolmin.
Za direktorja (m/ž) se lahko imenuje kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev
izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj višješolsko izobrazbo VI. stopnje humanistične ali družboslovne usmeritve,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na
vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– poznavanje knjižničarske dejavnosti.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in
programskega direktorja na sedežu javnega
zavoda. Za čas trajanja petletnega mandata se sklene delovno razmerje za določen
čas.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema Svet zavoda v 8.
dneh od objave tega razpisa v zaprti kuverti
na naslov: Svet Knjižnice Cirila Kosmača
Tolmin (z oznako: Ne odpiraj – Razpis za direktorja), Tumov drevored 6, 5220 Tolmin.
Nepopolne vloge ali vloge, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Direktorja imenuje Svet zavoda po predhodno pridobljenih soglasjih ustanoviteljic
ter mnenju strokovnih delavcev zavoda.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v tridesetih dneh od dneva objave
razpisa.
Svet knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

Št. 197/2011
Ob-4625/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1-UPB 3 (Uradni list RS, št. 65/09)
in 34. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. – UPB 2 (Naš časopis
št. 368/10) Komisija za izvedbo javnega natečaja za direktorja JP KPV, d.o.o., objavlja
javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Za direktorja je lahko imenovana vsaka
neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg delovnopravnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. ima najmanj visokošolsko izobrazbo;
2. ima najmanj 7 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodstvenih ali vodilnih
delovnih mestih;
3. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper
upravljanje družbenih sredstev in naravna
bogastva ter zoper družbeno in zasebno
premoženje, in sicer za obdobje petih let po
pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot
dve leti po prestani kazni zapora;
4. da osebi ni bil izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica, in sicer za
čas trajanja prepovedi;
5. in da oseba, če je bila član uprave
podjetja, nad katerim je bil začet stečajni
postopek, ni bila pravnomočno obsojena na
plačilo odškodnine upnikom po 19. členu
Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in
sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe.
Od kandidata se pričakuje tudi, da ima
organizacijske, vodstvene in komunikacijske
sposobnosti, sposobnosti timskega dela,
poznavanje področja, za katerega kandidira ter osnovno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
4 let, ista oseba pa je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
1. fotokopijo dokazila o izobrazbi;
2. potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah;
3. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno
varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po
pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot
dve leti po prestani kazni zapora;
4. izjavo, da mu ni bil izrečen varnostni
ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer
za čas trajanja prepovedi;
5. izjavo, da če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bil pravnomočno obsojen na plačilo
odškodnine upnikom po 19. členu Zakona
o finančnem poslovanju podjetij, in sicer
za obdobje dveh let po pravnomočnosti
sodbe;
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6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje komisiji za izvedbo javnega natečaja pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence in
7. program razvoja javnega podjetja.
Prijavi na javni natečaj za delovno mesto
direktorja javnega podjetja morajo kandidati
priložiti kratek življenjepis, navedbo formalne izobrazbe ter drugih znanj in veščin.
Viri za izdelavo programa razvoja javnega podjetja so Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno
podjetje Vrhnika, d.o.o., ter ostali odloki in
operativni programi s področja gospodarskih javnih služb v občinah ustanoviteljicah,
Strategija razvoja Občine Vrhnika in drugi.
Naloge, ki jih opravlja direktor javnega
podjetja so naslednje:
1. organizira in vodi delovni proces;
2. predlaga temeljne razvojne in poslovne politike, delovni načrt in program razvoja
javnega podjetja;
3. sprejema ukrepe za izvajanje delovnega načrta in programa razvoja;
4. izvršuje sklepe skupščine javnega
podjetja;
5. daje poročilo o rezultatih poslovanja
po letnem in periodičnem obračunu;
6. zagotavlja zakonitost dela javnega
podjetja s pravico zadržanja sklepov sveta
delavcev oziroma drugega organa, če je
z njimi kršen zakon ali splošni akt;
7. izdaja posamične akte in pravilnike, ki
urejajo delo in poslovanje javnega podjetja;
8. določa notranjo organizacijo ter odloča
o razporeditvi in zaposlitvi delavcev;
9. odloča o nagradah in pohvalah de
lavcem;
10. predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili;
11. sprejema splošne akte oziroma pravilnike javnega podjetja;
12. sklepa pogodbe, podpisuje poslovne
akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja;
13. na predlog strokovnih služb podjetja določa cene za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti;
14. pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje javnega podjetja ter
spremembe v tehnično tehnoloških postopkih;
15. skliče skupščino podjetja;
16. opravlja druge naloge, določene
z zakonom, tem odlokom in drugimi akti
javnega podjetja ter sklepi skupščine in
ustanoviteljic.
Izbirni postopek se opravi z vsakim kandidatom, uvrščenim na seznam kandidatov,
ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
pogoje za imenovanje.
V izbirnem postopku se bo izbiralo najustreznejšega kandidata na podlagi naslednjih kriterijev:
– poznavanje področja dela v javnih
podjetjih (organiziranje in vodenje podjetja,
poznavanje temeljne razvoje in poslovne
politike),
– poznavanje predpisov na področju
dela javnega podjetja KPV, d.o.o., in pripravljen program razvoja javnega podjetja
KPV, d.o.o.,
– poznavanje pravne ureditve sistema
delovanja lokalne in državne uprave,
– drugo (vodstvene, organizacijske, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje upravnega poslovanja),
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– reference (izobrazba in dosedanje delovne in vodstvene izkušnje).
Kandidate vabimo, da posredujejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu RS, to je do vključno
17. 10. 2011, na naslov: Občina Vrhnika,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zaprti kuverti s pripisom »Javni natečaj za direktorja
javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: vesna.kranjc@vrhnika.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Vesni Kranjc, na
tel. 01/755-54-19.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Komisija za izvedbo
javnega natečaja

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih, ki dajejo izkušnje
v poslovnem in umetniškem vodenju ter poznavanje področja dela gledališča in kulturne dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– znanje slovenskega jezika;
– znanje italijanskega jezika in enega
svetovnega jezika.
Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti program razvoja zavoda.
Kandidata za direktorja bo na podlagi predhodnega mnenju sveta zavoda imenoval župan Mestne občine Koper za dobo
petih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov: Mestna občina Koper, Urad
za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva
10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom
''Razpis-direktor Gledališča Koper - Tetro
Capodistria''.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.
Mestna občina Koper

Št. 212/2011
Ob-4626/11
Skladno s 33. členom Statuta Doma starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake,
Svet doma razpisuje: delovno mesto
direktorja/direktorice Doma starejših
občanov Izlake.
Za direktorja/direktorico doma je lahko
imenovan-a, kdor poleg splošnih z zakonom
določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje:
1. – visoka strokovna ali univerzitetna
izobrazba ustrezne smeri v skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – ZSV-UPB2) in najmanj 5 let
delovnih izkušenj ali
– višja izobrazba ustrezne smeri v skladu
z 57. členom ZSV in najmanj 20 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva in
2. – strokovni izpit po ZSV in
3. – opravljen mora imeti program za
vodenje socialno varstvenega zavoda oziroma mora le-tega opraviti v roku 1 leta od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Kandidati/kandidatke morajo k prijavi priložiti vizijo razvoja doma. Mandat traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom naj kandidati(tke) pošljejo
v roku 8 dni po objavi v zaprti ovojnici na
naslov: Dom starejših občanov Polde Eberl
Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake z oznako:
»za razpisno komisijo« in s pripisom »Ne
odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v zakonitem roku.
Svet Doma starejših občanov Polde
Eberl Jamski Izlake

Št. 56/2011
Ob-4643/11
Svet Centra za socialno delo Črnomelj,
na podlagi sklepa 8. redne seje Sveta Centra za socialno delo Črnomelj, z dne 9. 9.
2011, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Črnomelj.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US:U-I-104/92,
8/96, 8/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US:
U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 –
ZUPJS), 12.. člena Statuta Centra za socialno delo Črnomelj, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev določenih
z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– pet let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje, ga
mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji
mandat na podlagi zakona preneha,
– izpit iz Zakona o splošnem upravnem
postopku. Strokovni izpit iz upravnega postopka mora oseba opraviti najkasneje
v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto, kjer je strokovni izpit iz upravnega postopka določen kot pogoj
za zasedbo delovnega mesta.
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– dvajset let delovnih izkušenj, od tega
najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna

Št. 014-12/2011
Ob-4631/11
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in
6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Koper Teatro Capodistria,
župan Mestne občine Koper objavlja razpis
za imenovanje
direktorja gledališča Koper - Teatro
Capodistria, Verdijeva ulica 3, Koper.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri;
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zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje, ga
mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji
mandat na podlagi zakona preneha,
– izpit iz Zakona o splošnem upravnem
postopku. Strokovni izpit iz upravnega postopka mora oseba opraviti najkasneje
v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto, kjer je strokovni izpit iz upravnega postopka določen kot pogoj
za zasedbo delovnega mesta.
Kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno obdobje 5 let in bo sklenil/a pogodbo
o zaposlitvi za določen čas mandatnega
obdobja. Mandat bo nastopil/a, ko bo po
končanem izbirnem postopku podal soglasje še minister, pristojen za socialno varstvo,
po predhodnem mnenju pristojnega organa
lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
Kraj opravljanja dela: Center za socialno
delo Črnomelj, Ulica 21. oktobra 9, 8340
Črnomelj.
Prijavi morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis izpolnjen v obliki Europass,
dostopen na spletni strani: http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx,
– overjeno fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma
dokazilo, iz katerega je razvidna delovna
doba,
– potrdilo delodajalca o navedbi in trajanju del na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
kolikor imajo višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zaradi zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu,
– dokazilo o opravljenem programu za
vodenje socialnovarstvenega zavoda,
– dokazilo o opravljenem izpitu iz Zakona
o splošnem upravnem postopku,
– program dela z vizijo razvoja Centra za
socialno delo Črnomelj.
Od kandidatov se pričakuje, da svetu predstavijo program dela z vizijo razvoja
Centra za socialno delo Črnomelj za naslednje mandatno obdobje. Kandidati naj
pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti ovojnici na naslov: Center za socialno
delo Črnomelj, Ulica 21. oktobra 9, 8340
Črnomelj, z oznako »Ne odpiraj – Prijava
na razpis za direktorja«. Rok za prijavo je
15 dni od objave razpisa.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem po
stopku.
Svet Centra za socialno delo Črnomelj
Št. 0131-1/2006
Ob-4644/11
Svet Centra za socialno delo Lenart na
podlagi sklepa 3. redne seje z dne 8. 9.
2011, v skladu z določili Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl.
US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 – ZPDZC

in 127/06-ZJZP), 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2, 122/07 – Odl. US, 61/10-ZSVarPre
in 62/10 – ZUPJS) ter 31. člena Statuta
Centra za socialno delo Lenart razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Lenart.
Skladno s Statutom Centra za socialno
delo Lenart mora kandidat/ka poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje, določene v 56.
in 57. členu Zakona o socialnem varstvu:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (socialna, psihološka, pedagoška
smer in njene specialne discipline, upravna, pravna ali sociološka smer) in pet let
delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu
(socialna, psihološka, pedagoška smer in
njene specialne discipline, upravna, pravna
ali sociološka smer), dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS
za splošno izobraževanje oziroma ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo petih let. Pričetek mandata je 1. 1. 2012. Rok za prijavo je 8 dni po
objavi razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis z opisom
dosedanjih delovnih izkušenj ter vizijo razvoja zavoda naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici z opombo »Ne odpiraj – Prijava na
razpis« na naslov: Center za socialno delo
Lenart, Ilaunigova ul. 19, 2230 Lenart.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 30 dneh od objave razpisa.
Svet Centra za socialno delo Lenart
Št. 17/11-2
Ob-4645/11
Republika Slovenija, Ustavno sodišče,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni mesti
– Svetovalec Ustavnega sodišča I in
– Svetovalec Ustavnega sodišča II.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižja raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoj za izvajanje nalog na delovnem
mestu svetovalec Ustavnega sodišča I je
tudi dovoljene za dostop do tajnih podatkov
stopnje Zaupno, ki ga mora kandidat izpolniti najkasneje v enem letu po imenovanju
v naziv.
Pogoja iz druge in tretje alineje te točke
izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega prav-
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niškega državnega izpita, če ima pridobljen
magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let
delovnih izkušenj na pravniških delih.
Nižja raven znanja svetovnega jezika
pomeni bralno sposobnost razumevanja
besedil.
2. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižja raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje te točke
izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen
magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let
delovnih izkušenj na pravniških delih.
Nižja raven znanja svetovnega jezika
pomeni bralno sposobnost razumevanja
besedil.
II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča
I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:
1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj
v zvezi z oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti
Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
2. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov,
v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– visoka raven znanja slovenskega jezika.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II (50.
plačni razred – 3.270,96 EUR, z napredo-
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vanjem je mogoče doseči 52. plačni razred
– 3.537,87 EUR) in višji svetnik I (52. plačni razred – 3.537,87 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 54. plačni razred
– 3.826,57 EUR). Naloge svetovalca Ustavnega sodišča II se izvajajo v nazivih svetnik
II (44. plačni razred – 2.585,09 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 48. plačni
razred – 3.024,18 EUR) in svetnik I (46.
plačni razred – 2.796,02 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 50. plačni razred
– 3.270,96 EUR).
IV. Kandidat bo opravljal delo na kazensko pravnem področju.
V. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
VI. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru,
da je kandidat pridobil magisterij pravnih
znanosti v tujini, mora priložiti tudi fotokopijo dokazila, da je v tujini podeljeni naslov
enakovreden slovenskemu znanstvenemu
naslovu magister znanosti),
– fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem
preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo
ne sme biti starejše od dneva uradne objave
tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 15 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
na podlagi petega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in
65/08) v skladu s Pravilnikom o postopku
javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3
z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne
30. 6. 2008, ki je objavljen v objavi tega
besedila javnega natečaja na spletni strani
Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na
voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče v natečajnem postopku
kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih
evidenc. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljub
ljana, z navedbo »Ne odpiraj javni natečaj –
svetovalec US I« oziroma »Ne odpiraj javni
natečaj – svetovalec US II«.
VII. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega
postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim
razgovorom, ki ga bo natečajna komisija
opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega
preizkusa usposobljenosti.
VIII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 30 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku,
izdan in vročen sklep.
IX. Z izbranima kandidatoma bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
X. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do
14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Ob-4661/11
Društvo Unicef Slovenija, Pavšičeva 1,
1000 Ljubljana, objavlja na podlagi sklepa
2. točke 16. seje izvršilnega odbora z dne
13. 9. 2011 razpis za
izvršnega/-o direktorja/ico s polnim delovnim časom.
Poleg zakonsko predpisanih pogojev
mora kandidat/-ka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka izobrazba družboslovne smeri,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– najmanj 5 let izkušenj na vodilnih mestih in funkcijah,
– poznavanje delovanja v nevladnem
sektorju in organizacije UNICEF.
Izbrani kandidat/-ka bo glede na izjemno situacijo imenovan/-a za določen čas.
Predviden začetek zaposlitve bo določen
s sklepom Izvršilnega odbora Društva Unicef Slovenija.
Kandidati/-ke morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti še naslednje
dokumente:
– življenjepis z navedbo in opisom dosedanjih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Pisne prijave na razpisano delovno mesto z zahtevanimi dokazili in prilogami pošljite v 8 dneh od objave na naslov: Društvo
Unicef Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Razpis za izvršnega/-o
direktorja/ico – Ne odpiraj«.

Kandidati/-ke bodo o odločitvi obveščeni
/-e najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom/-ko.
Društvo Unicef Slovenija
Ob-4662/11
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in
dopolnitvami) in 27. člena Statuta Splošne
bolnišnice Celje z dne 27. 9. 2007, Svet
zavoda Splošne bolnišnice Celje objavlja
prosto delovno mesto
direktorja Splošne bolnišnice Celje
(m/ž) za štiriletno mandatno obdobje.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo
tudi naslednje pogoje:
– imajo univerzitetno izobrazbo;
– imajo najmanj 5 let vodstvenih delovnih
izkušenj;
– imajo ustrezna organizacijska in upravljalska znanja;
– predložijo vizijo in strategijo razvoja
zavoda ter opredelijo svojo vlogo pri realizaciji le tega.
Rok, do katerega sprejemamo prijave, je
15 dni od dneva objave, rok v katerem bodo
kandidati/ke obveščeni o izboru, pa 30 dni
po objavi tega razpisa.
Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
ulica 5, Splošno kadrovsko pravni sektor,
3000 Celje, z oznako: »Razpis za direktorja
Splošne bolnišnice Celje – Ne odpiraj!«.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje
Ob-4663/11
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in
dopolnitvami) in 29. člena Statuta Splošne
bolnišnice Celje z dne 27. 9. 2007, Svet
zavoda Splošne bolnišnice Celje objavlja
prosto delovno mesto
strokovnega direktorja bolnišnice
(m/ž) za štiriletno mandatno obdobje.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi
naslednje pogoje:
– imajo univerzitetno izobrazbo medicinske smeri;
– imajo opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda;
– imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imajo ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– predložijo program dela in razvoja medicinske stroke v zavodu.
Rok, do katerega sprejemamo prijave, je
15 dni od dneva objave, rok v katerem bodo
kandidati/ke obveščeni o izboru, pa 30 dni
po objavi tega razpisa.
Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
ulica 5, Splošno kadrovsko pravni sektor,
3000 Celje, z oznako: »Razpis za strokovnega direktorja – Ne odpiraj«.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje
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Druge objave
Št. 6130-834/2011/2
Popravek

Ob-4670/11

V javnem pozivu za izbor kulturnih projektov na področjih promocije avtorjev in
slovenskih avtorskih del v tujini za leto 2011,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71/11
z dne 9. 9. 2011, se popravi deveta alineja
točke 6.2 Pogoji za sodelovanje na javnem
pozivu JP3-PT-2011 za področje prevodov
v tuje jezike:
»– da zaprošajo za financiranje do
100% upravičenih stroškov in največ
10.000,00 EUR upravičenih stroškov na prijavljeni projekt posamičnega avtorja. «
Vse ostale točke objave navedenega
razpisa v Uradnem listu RS, št. 71/11 ostanejo nespremenjene.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 0166/2011
Ob-4619/11
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana,
objavlja na podlagi 21. in 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. in
55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09), Splošnih pogojev
poslovanja Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 101/08) in Finančnega načrta Javnega
stanovanjskega sklad Mestne občine Ljub
ljana za leto 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo
nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepremičnin in organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, matična številka: 1719572000, ID
za DDV: SI41717031.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje so 3 poslovni prostori
– lokali, locirani v 4. etaži (pritličju) objekta, na naslovu Šmartinska 58, Ljubljana,
v katastrski občini Zelena Jama. Lokali so
izdelani do podaljšane 3. gradbene faze,
posamezni kupec pa si glede na zahteve
dejavnosti sam izvaja in projektira notranje instalacije lokala, notranjo gradbeno
opremo, finalizacijo sten, stropov in tlakov.
Lokali so komunalno urejeni. Za ogrevanje vseh lokalov je predvidena kompaktna
toplotna postaja, ki je locirana v toplotni
postaji TP 2 v 3. etaži objekta A3. Za vsak
lokal je predviden priključek hladne vode.
Topla sanitarna voda za potrebe lokala se
pripravlja individualno v vsakem lokalu.
Predviden je tudi priključek elektrike ter
telefonska instalacija do lokala.
Prodajalec je predlagal vpis etažne lastnine na nepremičninah s parc. št. 1488/16,
1488/17, 1488/18, 1488/19, 1488/6 in
1488/13, vse k.o. Zelena jama. Naveden
zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske
pravice na navedenih nepremičninah se je
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča evidentiral pod opr. Dn št. 35281/2010.

Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalih je trgovska, servisna ali mirna
poslovna dejavnost.
Podrobnejši opis lokalov:
2.1 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 2706-1026-402, v 4. etaži (pritličje) na
naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri 118,17 m2 in 3 parkirna mesta v 3. etaži
objekta: parkirno mesto z ID: 12706-1028-15,
v izmeri 14,30 m2, parkirno mesto z ID:
12706-1028-16, v izmeri 12,50 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-17, v izmeri
14,30 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi
sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 226.100,00 EUR.
2.2 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 2706-1026-403, v 4. etaži (pritličje) na
naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri 84,25 m2 in 3 parkirna mesta v 3. etaži
objekta: parkirno mesto z ID: 12706-1028-35,
v izmeri 14,25 m2, parkirno mesto z ID:
12706-1028-36, v izmeri 12,50 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-37, v izmeri
14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi
sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 171.700,00 EUR.
2.3 Poslovni prostor – lokal št. 4, ID
številka: 2706-1026-404, v 4. etaži (pritličje) na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljub
ljana, v izmeri 51,75 m2, shramba v 3. etaži
objekta, v izmeri 8,50 m2, v skupni izmeri
60,25 m2, in 2 parkirni mesti v 3. etaži objekta: parkirno mesto z ID: 12706-1028-14,
v izmeri 14,30 m2 in parkirno mesto z ID:
12706-1028-38, v izmeri 14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del
skupnih delov.
Izhodiščna cena: 113.900,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši
ponudnik.
3.3. Izbrani ponudnik plača celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe. Vplačana varščina se
všteva v kupnino. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
3.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
prodajne pogodbe in/ali plačal celotne kupnine v določenem roku, se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
3.5. 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.
3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

Ostali pogoji prodaje so razvidni iz osnutka prodajne pogodbe.
4. Predmet oddaje in izhodiščna cena
najema
Posamezen poslovni prostor bo predmet
oddaje v najem izključno v primeru neuspešnega javnega zbiranja ponudb za prodajo
posameznega poslovnega prostora po tem
javnem zbiranju ponudb. Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov se za
konkreten posamezen poslovni prostor šteje
za neuspešno, če organizator tega javnega
zbiranja po izvedbi postopka ne more skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ker za to niso izpolnjeni pogoji
po Zakonu o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin in Uredbi o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Predmet oddaje so 3 poslovni prostori,
podrobneje opisanih v 2. točki tega javnega
zbiranja ponudb.
4.1 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 2706-1026-402
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša: 9,64 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 118,17 m2 skupaj 1.139,16 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za
1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar
skupaj za 3 parkirna mesta, v skupni izmeri
41,10 m2 znaša 101,11 EUR).
4.2 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 2706-1026-403.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša 9,64 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 84,25 m2 skupaj 812,17 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2
posameznega parkirnega mesta (kar skupaj
za 3 parkirna mesta, v skupni izmeri 41 m2
znaša 100,86 EUR).
4.3 Poslovni prostor – lokal št. 4, ID številka: 2706-1026-404.
Izhodiščna cena najema nepremičnine znaša: 9,64 EUR za 1 m2 poslovnega
prostora in shrambe (za 60,25 m2 skupaj
580,81 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadata tudi dve parkirni mesti, ki ju je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2
posameznega parkirnega mesta (kar skupaj
za 2 parkirni mesti, v skupni izmeri 28,55 m2
znaša 70,23 EUR).
Navedene izhodiščne cene najema ne
vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik
v skladu z veljavno zakonodajo.
Podlaga za določitev cene najema posameznega parkirnega mesta je Sklep o stanovanjski najemnini – za Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 136/04, 16/05) in ni predmet zbiranja ponudb v skladu s tem javnim zbiranjem
ponudb.
5. Pogoji najema:
5.1. Nepremičnina se oddaja po načelu »videno – najeto«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo organizator upošteval kot edino merilo ponujeno ceno najema za m2 poslovne-
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ga prostora in shrambe, kar pomeni, da bo
s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik.
5.3. Ponudnik bo dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva navedenega na računu
(t.j. predvidoma do 15 v mesecu za tekoči mesec). Vplačana varščina se bo vštela
v najemnino.
5.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
najemne pogodbe v določenem roku, se
šteje, da odstopa od najema, plačano varščino pa obdrži organizator, ki lahko sklene
najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Ostali pogoji najema so razvidni iz osnutka najemne pogodbe.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
6.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine
(v primeru ponudbe za nakup nepremičnine)
oziroma varščino v višini ene izhodiščne
cene najema celotne nepremičnine, tj. poslovnega prostora s pripadajočo shrambo in
pripadajočimi parkirnimi mesti (v primeru ponudbe za najem nepremičnine). Varščino je
potrebno plačati na račun namenskih sredstev JSS MOL, številka 01261-6520972441,
sklic na številko 1201–0002. Plačana varščina se izbranemu ponudniku (kupcu/najemniku) vračuna v kupnino oziroma najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, številko telefona in telefaksa, naziv in naslov banke za
vračilo varščine) (Priloga 1),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša in ponujeno ceno, ki ne
sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene
za nakup ali najem nepremičnine, (priloga
2),
– priloge iz točke 6.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb (priloga 3,
4, 5, 6, 7).
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
6.3. Ponudniki morajo pisne ponudbe
z dokazili poslati priporočeno po pošti ali
oddati v vložišče organizatorja: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, v zaprti ovojnici.
Ovoj ponudb mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 2 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 3 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 4 Zelena jama – Ne odpiraj!«
ali
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 2 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 3 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 4 Zelena jama – Ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov in žig pošiljatelja. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo vročene na navedeni naslov do vključno 6. 10. 2011, do 10. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti
naslednje priloge:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) oziroma
izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudbe (za samostojne
podjetnike posameznike) oziroma dokazilo
o registraciji za pravne osebe, ki ni starejše
od 30 dni od dneva, določenega za oddajo
ponudbe (izpis iz sodnega registra ali izpis
iz registra AJPES) (Priloga 3).
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, od dneva določenega za oddajo
ponudbe (Priloga 4)
– program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v posameznem poslovnem prostoru
(Priloga 5)
– potrdilo o plačani varščini (Priloga 6)
– pisna izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri izmed
postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja
(Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07)
(Priloga 7)
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb (Priloga 7)
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe (Priloga 7).
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
7. Dodatne informacije in dokumentacija
za pripravo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbo pripraviti na
obrazcih, ki so dostopni na spletni strani organizatorja, in sicer tako, da le-te izpolnijo,
podpišejo, opremijo z žigom ter po zaporednih številkah priložijo ponudbi. Obrazcem,
v katerih je navedena zahteva po prilogi, se
priloži zahtevan dokument.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma
najemom in ogledom nepremičnin v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu organizatorja, in sicer: Aleš
Tomažin, tel. 306-15-86, email: ales.tomazin@ljubljana.si ali Karmen Pintar Oblak,
tel. 306-15-46, email: karmen.pintar@ljubljana.si.
Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
6. 10. 2011 na sedežu organizatorja Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, z začetkom ob 10.30.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
8.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine oziroma
najemnine. Razpis se šteje kot uspel tudi
v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.
8.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija
s ponudniki, ki so ponudili enako visoko
kupnino oziroma najemnino opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši
ponudniki naknadno povabljeni.

8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
8.5. Organizator ni zavezan k sklenitvi
prodajne pogodbe ali najemne pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve prodajne
ali najemne pogodbe kadarkoli ustavi, brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
Besedilo tega javnega zbiranja ponudb
je objavljeno v Uradnem listu RS in na
spletnih straneh Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana: www.jssmol.si in Mestne občine Ljubljana: www.
ljubljana.si. V dnevnem časopisu Delo je
objavljeno zgolj obvestilo o objavi javnega
zbiranja ponudb.
Priloge te objave javnega zbiranja ponudb so osnutek prodajne pogodbe, osnutek najemne pogodbe ter obrazci za pripravo ponudbe in so objavljene samo na
zgoraj navedenih spletnih straneh Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljub
ljana in Mestne občine Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 1403003428
Ob-4621/11
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje,
kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa
o prodaji z dne 6. 9. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije
4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. nezazidano
stavbno
zemljišče
parc. št. 1817/2, 1818/2, k.o. Ajdovščina,
v skupni izmeri 984 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
68.880,00 EUR;
2. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 804/6, 805/17, k.o. Brstje, v skupni izmeri
767 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 76.700,00 EUR;
3. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1564/7, 1564/8, k.o. Vič, v skupni izmeri
126 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 59.220,00 EUR;
4. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1381, k.o. Ajdovščina, v izmeri 193 m2;
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 12.545,00 EUR;
5. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 60/5, 60/4, 59/7, 53/4, 51/4, 52/4, 61/4,
k.o. Daljnji vrh, v skupni izmeri 7.023 m2;
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 596.955,00 EUR;
6. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt na naslovu Luče 119, 3334
Luče, parc. št. 64/1, k.o. Luče, v skupni izmeri 614 m2, skupna neto tlorisna površina
stanovanjskega objekta znaša 195,90 m2;
skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 66.000,00 EUR.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih
nepremičnin ni vključen 20% DDV oziroma
2% davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni od prejema
obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis
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na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je
bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe,
vplačati varščino v višini 10% od objavljene
izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št. 06000-0112292446,
odprt pri Banki Celje, z obvezno navedbo
namena nakazila: varščina, sklic na številko
231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za
pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko,
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države
članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko
lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot
jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. Kolikor v postopku fizična ali pravna
oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri
notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine,
s priloženo navedbo celotne številke računa
za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana
vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 30. 9. 2011
do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava
v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva
po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le
ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane
pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene.
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VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za
posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal
zakonite predkupne pravice pod enakimi ali
za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi
začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku
ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 120 dni od roka za oddajo ponudbe.
VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali
01/300-99-20.
DARS d.d.
Ob-4598/11
Obvestilo o možnosti vložitve zahtevka
v postopkih likvidacije Jugobanke
A.D., Beograd, enote v New Yorku in
Beogradske Banke A.D., Beograd enote
v New Yorku
skladno z odstavkom 620. člena XIII. Zakona o bančništvu New Yorka.
Prosimo preberite obvestilo:
Nadzornik bank države New York kot
upravitelj Jugobanke A.D., Beograd, enote
v New Yorku in Beogradske Banke A.D., Beograd enote v New Yorku, je določil datum
22. julij 2011 kot prvi datum, na katerega je
mogoče priglasiti zahtevke zoper navedeni
enoti bank. Vse osebe, ki imajo zahtevke, ki
izhajajo iz poslov z enotama, lahko priglasijo
(vložijo) zahtevek (Proof of Claim) za izplačilo iz sredstev (premoženja) navedenih enot.
Vsi vlagatelji morajo vložiti izpolnjen zahtevek (Proof of Claim) skupaj s spremljajočimi
dokumenti, kot je obrazloženo v podanih
navodilih.
Podrobnejše informacije ter obrazci za
vložitev zahtevka (Proof of Claim) so dostopni na internetni strani: http://www.nyjugobeoinfo.com ali preko telefona na naslednji
telefonski številki: + 1-800-418-2290.
Zadnji rok za vložitev zahtevka/ov je
22. januar 2012 (“Datum zastaranja”). V primeru, da zahtevka (Proof of Claim) ne boste
priglasili (vložili) do navedenega datuma,
bo vaš zahtevek absolutno zastaral ter ne
boste prejeli plačila ali kakršnegakoli nadaljnjega obvestila.
Information on the Liquidations of Jugobanka A.D., Beograd New York Agency
and Beogradska Banka A.D., Beograd New
York Agency and a Proof of Claim form
are available at http://www.nyjugo-beoin-
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fo.com. The deadline to file a Proof of Claim for payment is January 22, 2012.
Sullivan & Cromwell LLP
Št. 352-2/2011
Ob-4620/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11)
ter 24. sklepa Občinskega sveta Občine
Jesenice z dne 25. 11. 2010 objavlja Občina Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:
1. Stanovanje št. 35, v skupni izmeri 76,30 m2, na naslovu Cesta maršala
Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 48.900,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
2. Stanovanje št. 1, v skupni izmeri
51,71 m2, na naslovu Hrušica 71d, Hrušica.
Izklicna cena znaša 24.516,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
3. Stanovanje št. 3, v skupni izmeri
50,42 m2, na naslovu Hrušica 71d, Hrušica.
Izklicna cena znaša 28.080,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico
4. Stanovanje št. 10, v skupni izmeri
41,56 m2, na naslovu Hrušica 119, Hrušica.
Izklicna cena znaša 26.580,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
5. Stanovanje št. 52, v skupni izmeri 61,56 m2, na naslovu Cesta revolucije
1b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
38.880,00 EUR. Najemnica stanovanja
ima predkupno pravico.
2. Podatki o nepremičnini: nepremičnine,
ki je predmet javnega zbiranja ponudb so
last Občine Jesenice. Najemniki predmetnih
stanovanj imajo predkupno pravico.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki
naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za
odkup nepremičnine – stanovanja oziroma
poslovnega prostora (z navedbo naslova
in številke stanovanja oziroma poslovnega
prostora)« na vložišče Občine Jesenice ali
priporočeno po pošti na naslov: Občina
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na
zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi
ime, točen naslov, telefonsko številko, ter
e-mail pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni
ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni
položiti varščino, kot garancijo za resnost
ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino
so dolžni ponudniki virmansko vplačati na
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri
Banki Slovenije, št.: 01241-0100007593,
sklic 18 75400-2001004-00000011, s pripisom » varščina za nakup stanovanja –
oziroma poslovnega prostora (z navedbo
stanovanja oziroma poslovnega prostora)«.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba,
specifični podatki o stanovanju in številka
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stanovanja oziroma poslovnega prostora,
ki je predmet javne ponudbe, ter posebni
pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo
javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na
Oddelku za okolje in prostor, pisarna št.
P10, vsak delovni dan, od dne objave javne
ponudbe dalje.
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
3. 10. 2011, do 15. ure. O dokončni izbiri
najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za
oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci
vezani na svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo
prispele po 3. 10. 2011 po 15. uri, ne bodo
upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da
v postopku javne ponudbe ne izbere nobene
izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo
na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija
Lah, tel. 04/586-93-04.
Občina Jesenice
Št. 478-0020/2011-4
Ob-4622/11
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,
na podlagi 22. člena 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) ter v skladu s sprejetim
Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem
Občine Kozje za leto 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Kozje
1. Ime in sedež prodajalca – organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Kozje,
Kozje 37, 3260 Kozje, tel. 03/800-14-00,
faks
03/800-14-16,
e-pošta:
obcina.kozje@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: nezazidano
stavbno zemljišče parc. št. 1368/11, k.o.
Kozje. Zemljišče se nahaja v Poslovno obrtni coni Kozje. Območje, kjer se nahaja ze
mljišče, je komunalno opremljeno z nasle
dnjimi komunalnimi objekti: asfaltirana cesta
s pločnikom in javno razsvetljavo, meteorna
in fekalna kanalizacija, vodovod, cevna kanalizacija za elektro in telefonski priključek.
Vpadni jaški za meteorno in fekalno kanalizacijo, elektro in telefonsko omrežje se nahajajo na samem zemljišču.
3. Izklicna cena: izklicna cena za nepre
mičnino znaša 63.350,00 €. V ceno ni vštet
davek na dodano vrednost, ki ga plača ku
pec.
Cena predstavlja samo vrednost zemljišča, v ceni ni zajet komunalni prispevek.
V sklopu individualne gradnje si je investitor na svoje stroške dolžan sam zagotoviti: hišne priključke za meteorno in fekalno
kanalizacijo od vpadnih jaškov na parceli do
novo grajenega objekta, cestni priključek,
elektro priključek skupaj s prostostoječo merilno omarico, telefonski priključek skupaj
s priključno omarico.
Višina varščine znaša 6.335,00 €.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudni
ka je najvišja ponujena cena.
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4. Rok za oddajo ponudbe, oblika, pogoji pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti v zaprti kuverti najkasneje
do 4. 10. 2011 do 10. ure na naslov: Občina
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, z oznako: »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja
nepremičnine«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti ozna
čen naziv in naslov ponudnika.
b) Na razpisu lahko sodelujejo državlja
ni Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Slo
veniji ali v državah Evropske unije, ki pravo
časno oddajo pisno ponudbo in ki obsega
naslednje podatke in listine:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega bivališča, tele
fonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta; pravne osebe; naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davč
no številko, transakcijski račun, navedba
zakonitega zastopnika oziroma podpisnika
pogodbe);
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe preložijo izpis iz sodne
ga/poslovnega registra, ki ni starejši od
30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS oziroma v EU;
– samostojni podjetniki predložijo prigla
sitveni list (izdaja DURS);
–
dokazilo
o
plačilu
varščine v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Kozje, odprt pri Banki Celje, št. računa 01251-0100003805, sklic
00 75507-7221002-2011, z navedbo »Varščina – prodaja nepremičnine«. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu
ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in de
jansko stanje nepremičnine poznano.
c) Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno, prodajalec ne odgovar
ja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje.
d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v tem
razpisu. V primeru umika ponudbe se var
ščina ne vrne.
e) 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 razpisnih pogojev), bo
prodajalec izvedel dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
ceno.
f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
g) Rok vezanosti ponudnika na dano po
nudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.
h) Postopek obravnavanja prispelih po
nudb bo izveden v skladu s 37. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11).

i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane
na vse pogoje, določene v tem razpisu.
5. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 4. 10. 2011 ob 11. uri,
v prostorih Občine Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni
v 8 dneh po javnem zbiranju ponudb.
6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena po
godba v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Celotno kupnino pa je izbrani
ponudnik dolžan plačati na račun Občine
Kozje, št. računa 01251-0100003805, sklic
00 75507-7221002-2011, odprt pri Banki
Celje, v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen,
je bistvena sestavina pravnega posla. Občina Kozje bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice na nepremičnino
v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo
nepremičnine (plačilo davka, stroške notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na
svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema obvestila s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi
prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
k podpisu pogodbe pozove naslednjega naj
ugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
7. Ustavitev postopka: prodajalec na
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi postopek prodaje nepremičnine
vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
8. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije o pogojih
javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini dobite pri Andreji Reher,
tel. 03/800-14-14 oziroma po elektronski pošti: andreja@obcina-kozje.si.
Ogled nepremičnine je možen po pred
hodnem dogovoru.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno
v Uradnem listu RS ter na spletni strani Občine Kozje: www.obcina-kozje.si.
Občina Kozje
Št. 122/2011

Ob-4629/11

Javni poziv
za vključitev v projekt
podjetno v svet podjetništva
1. Izvajalec javnega poziva: izvajalec javnega poziva je Regionalni center za razvoj
d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje.
2. Podlaga za izvedbo javnega poziva:
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje
2010–2012, ki je bil sprejet na 74. seji Sveta
zasavske regije dne 25. 3. 2010.
Operacijo delno financira Evropska unija
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj ter Občina Zagorje ob Savi. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
''Razvoj regij'', prednostne usmeritve ''Regionalni razvojni programi''.
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3. Predmet javnega poziva: predmet
javnega poziva je vključitev brezposelnih
mladih izobraženih oseb v projekt Podjetno
v svet podjetništva.
4. Namen poziva in opis projekta: projekt je namenjen spodbujanju podjetništva
med osebami z višjo in visoko izobrazbo ter
spodbujanju odpiranja novih delovnih mest
v Zasavju. Končni cilj projekta je formiranje
uspešnih podjetij s strani udeležencev projekta in odpiranje novih delovnih mest v teh
podjetjih.
Projekt, katerega sofinancer je tudi Občina Zagorje ob Savi, je usmerjen v razvoj
podjetništva načeloma prednostno med
mladimi z višjo in visoko izobrazbo, njihova vključitev v projekt pa pomeni obvezo,
da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in
dodatnim usposabljanjem v okviru projekta
pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so
nujno potrebna za identifikacijo podjetniške
ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi
oziroma realizacijo, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in
drugo.
Projekt se bo načeloma izvajal v Mrežnem inkubatorju RCR v Zagorju, zaradi
svojega pomena na razvoj podjetništva
v Zasavju pa ima širši, regionalni pomen.
V projektu naj bi v obdobju dveh let sodelovalo 40 udeležencev, po okvirno 10 udeležencev v obdobju šestih mesecev. Prvih 10
udeležencev se je v projekt vključilo 1. 12.
2010, nato bodo sledile oziroma sledijo še tri
skupine. V teku projekta se bo razvijalo najmanj 8 podjetniških projektov oziroma idej.
Kandidati naj bi v obdobju šestih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških
idej v skupinah ali sami formirali podjetja,
v katerih bi se tudi zaposlili. V primeru, da
kandidat ne doseže izhodnih ciljev projekta,
to je lastništvo/solastništvo v novoustanovljeni gospodarski družbi oziroma ustanovitev druge primerne oblike in zaposlitev
v ustanovljenem podjetju v okviru projekta
ali samozaposlitev kot samostojni podjetnik,
se ne more več vključiti v ta ali podobne
programe v okviru Regionalnega centra za
razvoj.
Natančnejši opis projekta je sestavni del
razpisne dokumentacije.
5. Pogoji za vključitev v projekt oziroma
pogoji za kandidiranje
V projekt se lahko vključijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje kriterije:
– Imajo V., VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na šolski oziroma študijski
program oziroma vrsto študija).
– imajo stalno bivališče v Občini Zagorje
ob Savi in so hkrati aktivni iskalci zaposlitve,
prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje,
– so ob prijavi stari manj kot 45 let.
Prednost bodo načeloma imeli kandidati, ki
– imajo VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na študijski program oziroma
vrsto študija) in so hkrati ob prijavi stari manj
kot 35 let.
Kolikor ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo hkrati oba prednostna
kriterija, bodo imeli prednost pred ostalimi
kandidati tisti, ki izpolnjujejo le enega od
dveh prednostnih kriterijev, pri čemer ima
višjo prioriteto kriterij izobrazbe kot kriterij
starosti.
Kandidati morajo ob prijavi priložiti izpolnjen vprašalnik, ki je poleg prijavnega
obrazca del razpisne dokumentacije.

6. Merila za izbor kandidatov in način
izbora kandidatov
O ustreznosti kandidatov bo odločala
strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija).
Odločitev o izboru sprejme komisija na
osnovi izpolnjenih pogojev za vključitev, izpolnjenega vprašalnika ter na osnovi opravljenih razgovorov s potencialnimi kandidati
oziroma ocene njihovih podjetniških potencialov, znanj in interesov.
Komisija si pridržuje pravico, da v primeru presežka števila prijavljenih kandidatov, ki
izpolnjujejo vse prednostne kriterije, opravi
razgovore in nadaljnji izborni postopek le
med temi kandidati oziroma po lastni presoji povabi na razgovor in vključi v izborni
postopek določene posamezne kandidate,
ki ne izpolnjujejo vseh oziroma nobenega
od prednostnih kriterijev.
Komisija lahko po opravljenem razgovoru zavrne vključitev določenega kandidata
v projekt, kljub temu, da izpolnjuje razpisne
kriterije, kolikor presodi, da ni primeren za
vključitev v projekt.
V primeru presežka kandidatov lahko
komisija izvede še dodatno presojo sicer
primernih kandidatov.
RCR si pridržuje pravico, da lahko v primeru premajhnega števila ustreznih kandidatov v projekt naknadno vključi druge
udeležence ne glede na predhodno omenjene razpisne pogoje, torej tudi brezposelne
s stalnim bivališčem v občinah zasavske
statistične regije ali kandidate z nižjo stopnjo
izobrazbe oziroma višjo starostjo.
Kandidati, ki so v projektu že sodelovali,
ne morejo ponovno sodelovati v projektu
v nobenem primeru.
7. Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru
Prijave (obrazec št. 1) z izpolnjenim
vprašalnikom (obrazec št. 2) ter s fotokopijo
dokazila o izobrazbi in fotokopijo osebnega
dokumenta lahko oddate v tajništvu RCR in
sicer do 7. 10. 2011 do 12. ure ali pošljete
priporočeno po pošti na naslov: Regionalni
center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410
Zagorje, in sicer do 7. 10. 2011 (velja poštni
žig tega dne). Na sprednji strani kuverte
mora biti oznaka: ''Ne odpiraj! Prijava na
Javni poziv za vključitev v projekt Podjetno
v svet podjetništva.'' Na zadnji strani kuverte mora biti naveden pošiljatelj. Odpiranje
vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno
v roku osmih dni. V primeru ugotovitve nepopolne vloge bo komisija v roku petih dni
po odpiranju pozvala prijavitelja k dopolnitvi
vloge. Komisija bo kandidate pisno pozvala
na razgovore. O izboru bodo kandidati pisno
obveščeni. Pritožba na odločitev komisije ni
možna. Z izbranimi kandidati bo podpisana
pogodba o zaposlitvi za čas šestih mesecev,
s predvidenim pričetkom delovnega razmerja konec oktobra ali v začetku novembra.
8. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno
dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do
vključno 7. 10. 2011, med 9. in 12. uro po
tel. 03/566-05-04 ali 03/566-05-06 oziroma preko elektronskega naslova: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
na sedežu RCR, zainteresirani jo bodo lahko prejeli po pošti oziroma po mailu.
Potencialni udeleženci v projektu bodo
lahko pridobili dodatne informacije o vsebini
in poteku projekta tudi na predstavitvi, ki bo
namenjena vsem zainteresiranim kandida-
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tom, in sicer 29. 9. 2011 ob 9. uri na sedežu
RCR. Kolikor se bodo kandidati želeli udeležiti predstavitve, naj se predhodno prijavijo
na mail: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si
do vključno 28. 9. 2011.
9. Razpisna dokumentacija:
Obrazec št. 1:Prijava
Obrazec št. 2: Vprašalnik
Obrazec št. 3: Opis projekta
Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe o zaposlitvi
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Zagorje ob Savi
Št. 478-316/2011
Ob-4637/11
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08,
30/10) objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na rastilu
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št:
5880254, ID za DDV: SI 83111697.
2. Predmet prodaje:
Les na rastilu na nepremičninah, parc.
št. 635 in parc. št. 2003, obe k.o. 1565, k.o.
Marindol.
Na nepremičnini parc. št. 635, k.o. 1565,
k.o. Marindol se prodaja 10 dreves iglavcev, skupaj 4,5 m3 izbranega in označenega drevja, vse v skladu z odločbo Zavoda
za gozdove Slovenije št. 3408-07-0780A222/2010 z dne 5. 11. 2010 o odobritvi
poseka izbranih dreves. Posekati je dovoljeno le drevesa, ki so izbrana in označena
s strani Zavoda za gozdove Slovenije.
Na nepremičnini parc. št. 2003, k.o.
1565, k.o. Marindol se prodaja 565 dreves
listavcev, skupaj 1417 m3 izbranega in označenega drevja, vse v skladu z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije št. 3408-07-0780A121/2010 z dne 14. 10. 2010 o odobritvi
poseka izbranih dreves. Posekati je dovoljeno le drevesa, ki so izbrana in označena
s strani Zavoda za gozdove Slovenije.
Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in
spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega
reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik, mora biti hkrati tudi
izvajalec sečnje in spravila lesa. Sečnja in
spravilo lesa morata biti izvedena najpozneje do 31. 12. 2011.
Po končani sečnji in spravilu lesa je treba
urediti sečišče ter odpraviti oziroma sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah. Sečišče je potrebno urediti takoj
po poseku drevja in spravilu gozdnih lesnih
sortimentov. Sečnjo in spravilo lesa je potrebno opraviti tako, da se gozd čim manj
poškoduje, posebej pa gozdna tla, gozdno
mladje, preostalo drevje v gozdu in gozdne
prometnice. Vsa morebitna dovoljenja oziroma soglasja, ki so potrebna za izvedbo
del po tem razpisu, si mora izvajalec del
pridobiti sam.
3. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za prodajo skupaj
1.421,50 m3 izbranega in označenega drevja znaša 40.000,00 EUR.
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V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (DDV) po predpisani stopnji
20%, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine,
plačati na ponujeno ceno.
4. Prodaja po tej ponudbi se vrši v celoti
po načelu »videno–kupljeno«.
Izbrani ponudnik prevzame kupljeno
stvar v posest z dnem sklenitve pogodbe
o prodaji lesa na rastilu, lastninsko pravico
na posekanem lesu pa pridobi po plačilu celotnega zneska kupnine za les na rastilu.
5. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa na rastilu.
6. Varščina
Ponudniki morajo plačati varščino
v višini 10% izhodiščne vrednosti lesa,
brez upoštevanega davka na dodano vrednost (DDV). Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št. 01217-0100015850, sklic 00
478-316/2011. Dokazilo oziroma kopijo
dokazila o plačilu varščine, mora ponudnik
priložiti ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini.
Plačana varščina bo, po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu
ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Ponudnik lahko ponudbo za nakup lesa
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v ponudbi.
7. Pogoji in kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati zainteresirani ponudniki za popolno
ponudbo:
– da je ponudnik veljavno registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih – dokazilo o registraciji dejavnosti
(dejavnost sečnje in spravila lesa oziroma
gozdnih sortimentov),
– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, opredeljenega v Kazenskem zakoniku – KZ-1 (Uradni list RS,
št. 55/08, 66/08, 39/09, 55/09 – odl.US):
uničevanje gozdov ali ni bil obsojen za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem ali
zaradi takega ravnanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne
dejavnosti ali je v katerem koli podobnem
položaju, če je bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države v kateri ima sedež,
– da poda pisno zagotovilo, da bo sečnjo
in spravilo izbranega in označenega drevja
izvedel najpozneje do 31. 12. 2011,
– da poda pisno izjavo, da bo izvedbo sečnje in spravila lesa izvedel v skladu z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije
št. 3408-07-0780- A222/2010 z dne 5. 11.
2010 o odobritvi poseka izbranih dreves
in z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije
št. 3408-07-0780- A121/2010 z dne 14. 10.
2010 in navodili revirnega gozdarja Zavoda
za gozdove Slovenije,
– da poda pisno izjavo, da se strinja z dogovorom o pogodbeni kazni, kolikor sečnje
in spravila lesa ne bo izvedel najpozneje do
31. 12. 2011 ali ne bi izpolnjeval obveznosti
po pogodbi o prodaji lesa na rastilu,
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– da poda pisno izjavo, da je kot kupec
hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa
na rastilu,
– samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke:
ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo predmeta javne ponudbe,
– navedba ponujene cene, brez davka
na dodano vrednost, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede
višjo ceno od izhodiščne cene,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega zbiranja ponudb ni
imel blokiranega transakcijskega računa,
– izjavo, da je tehnično, kadrovsko in finančno sposoben izvesti sečnjo in spravilo
gozdnih sortimentov, pri čemer navede tudi
tehnično opremo s katero razpolaga ter število in kvalifikacijo oseb, ki bodo sodelovale
pri sečnji in spravilu lesa,
– izjavo, da ponudnik soglaša z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo,
– dokazilo o plačani varščini,
– parafirana pogodba o prodaji lesa na
rastilu.
8. Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno
po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj ali oddajo neposredno v sprejemni pisarni občine. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti kuverti
dostaviti do vključno 4. 10. 2011 do 9. ure
dopoldan. Na zaprti ovojnici mora biti pod
naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj – ponudba za nakup
lesa na rastilu«.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 7. točke razpisa,
ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno
ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik
samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Ponudnik lahko oblikuje ponudbo sam, lahko pa se posluži razpisne
dokumentacije prodajalca. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila Komisijo za vodenje
in nadzor postopka odprodaje lesa na rastilu, ki bo po zaključku postopka predlagala
županji izbor najugodnejšega ponudnika.
Županja Občine Črnomelj odloči o pravnem
poslu in sklene pravni posel z najugodnejšim ponudnikom.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
z lesom na rastilu:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno
določi ceno, ki so jo v ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
10. Sklenitev pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Črnomelj sklenila prodajno pogodbo
v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.

Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne
pogodbe v navedenem roku, lahko Občina
Črnomelj podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem
roku, prodajalec zadrži njegovo varščino,
prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega
najugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo
o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji lesa na rastilu.
Obveznost pravočasne in pravilne izvedbe sečnje in spravila lesa se utrdi z v
pogodbi dogovorjeno pogodbeno kaznijo.
Izvedba sečnje in spravila lesa in z njimi
povezanih varstvenih del ter vzpostavitev
gozdnega reda je podrobneje urejena v pogodbi o prodaji lesa na rastilu. Vsi stroški
izvedbe sečnje, stroški spravila lesa, stroški
vzpostavitve gozdnega reda in ostalih gozdnih del bremenijo kupca.
11. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan
kupnino poravnati Občini Črnomelj v roku
15 dni od izdaje računa s strani Občine
Črnomelj. Plačana varščina se uspešnemu
ponudniku oziroma kupcu všteje brezobrestno v kupnino po pogodbi o prodaji lesa
na rastilu.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru zamude plačila kupnine tečejo
zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. Občina
Črnomelj ima v primeru razveze pogodbe
o prodaji lesa na rastilu pravico zadržati
varščino, ki jo je uspešni ponudnik plača
v postopku zbiranja ponudb.
12. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne
cene, ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali
pravočasne vendar nepopolne ponudbe,
Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.
Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji,
ki so v nasprotju s tem razpisom in ponudbe,
za katere ne bo vplačana varščina.
13. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
4. 10. 2011 ob 10. uri dopoldan, na sedežu
občine v mali sejni sobi.
Odpiranje ponudb je javno. Pri odpiranju lahko sodelujejo tudi ponudniki oziroma
njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
14. Rok vezanosti na ponudbo: ponudba
mora biti veljavna do 30. 11. 2011.
15. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb za prodajo lesa ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil pogodbo o prodaji lesa na rastilu po
tem razpisu. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom
brezobrestno povrne že plačana varščina.
Ponudnikom se v tem primeru povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
16. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo lesa na rastilu, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na spletni strani Občine Črnomelj
http://www.crnomelj.si/. Kontaktna oseba:
Katarina Plut, 07/306-11-09 (e-pošta: katarina.plut@crnomelj.si).
Občina Črnomelj
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Ob-4638/11
Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Destrnik, Vintarovci, 2253 Destrnik,
tel. 02/761-92-50, faks: 02/761-92-52, e-pošta: obcina.destrnik@destrnik.si.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
2.1 Nepremičnine: parc. št. *88/1 in
872/2, stavba, dvorišče, travnik, k.o. Jiršovci, v skupni izmeri 1.185 m2, izhodiščna
cena 32.678,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
2.2 Nepremičnine:
parc. št. 415/2 in 416/6, nezazidano
stavbno zemljišče, v skupni izmeri 82 m2, k.o.
Janežovci, izhodiščna cena 3.280,00 EUR.
parc. št. *12/1, nezazidano stavbno zemljišče, k.o. Drstelja, v izmeri 115 m2, izhodiščna cena 115,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
2.3 Nepremičnine:
parc. št. 570 gozd, k.o. Stavešinci, v izmeri 5751 m2, izhodiščna cena 4.888,35 EUR;
parc. št. 878, njiva, k.o. Stavešinci, v izmeri 2450 m2, izhodiščna cena
3.185,00 EUR;
parc. št. 606/2, gozd, Trnovski Vrh,
v skupni izmeri 11.800 m2 delež Občine Destrnik 7/125 – 660,80 m2, izhodiščna cena
561,68 EUR;
parc. št. 817/1, gozd, k.o. Jiršovci, v izmeri 5.072 m2, izhodiščna cena
4.970,56 EUR;
parc. št. 11/2, gozd, k.o. Bišečki Vrh,
v izmeri 7.265 m2, izhodiščna cena
6.175,25 EUR;
parc. št. 50/1, 50/2 in 51/2, sadovnjak in
gozd, k.o. Destrnik, v skupni izmeri 3.646 m2,
izhodiščna cena 4.010,60 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zgoraj navedene nepremičnine. Nepremičnine se prodaja po načelu »videno-kupljeno« in so proste vseh bremen.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki
bo podal najugodnejšo ponudbo – ponudil najvišjo ceno, pod točko »2.3« in parc.
št. 12/1 pa morajo biti uresničeni pogoji
o predkupni pravici po Zakonu o kmetijskih
zemljiščih.
Kupec plača davek na dodano vrednost/davek na promet nepremičnin in nosi
vse stroške v zvezi s prenosom lastništva.

Kupec je dolžan v 15 dneh po sprejemu
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo.
V nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil, Občina Destrnik pa zadrži varščino. K sklenitvi pogodbe se povabi
drug najugodnejši ponudnik.
Prodajalec bo izstavil račun za plačilo
kupnine po podpisu prodajne pogodbe, pri
čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina
pogodbe in jo je kupec dolžan poravnati
v roku tridesetih dneh od podpisa prodajne
pogodbe.
Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.
Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega
posla.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
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. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek
o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES-a, ki ne sme biti starejši od
30 dni, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdilo o vpisu v register Slovenije (z izpisom iz AJPESa).
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Destrnik, številka:
01218-0100016674, odprt pri Banki Slovenije.
5. Ponudba
Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatki o ponudniku, z dokazili: dokazilo o državljanstvu za fizične osebe, izpisek
iz poslovnega registra Slovenije za pravne
osebe, priglasitveni list za samostojne podjetnike,
– ponudba, s ponujeno ceno, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne,
– izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od ponujene cene,
– številko transakcijskega računa ponudnika (zaradi vračila varščine).
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo predložena prodajalcu najkasneje do
17. 10. 2011 do 14. ure, v tajništvu Občine Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti, na kateri
mora biti vidno označen naslov prodajalca in
pripis, če se prijavlja pod točko:
2.1. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine 2011-1«,
2.2. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine 2011-2«,
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2.3. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine 2011-3«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov
ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) Komisija bo odpirala prispele ponudbe
v sredo, dne 19. 10. 2011 ob 11. uri, v prostorih sejne sobe Občine Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik. O odpiranju ponudb se
sestavi zapisnik.
b) Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika.
c) Nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
d) S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo
prodajalec opravil dodatna pogajanja.
e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja.
d) Občina Destrnik lahko do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge in brez dolžnosti povračila kakršnekoli
odškodnine.
7. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup
nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Destrnik do 17. 10. 2011
do 14. ure. Zaprta ovojnica mora biti označena s pripisom, če se prijavlja pod točko:
2.1. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine 2011-1«,
2.2. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine 2011-2«
2.3. »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine 2011-3«.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do roka prispele na prodajalčev naslov
oziroma bodo najkasneje na ta dan oddane
na pošti kot priporočena pošiljka.
8. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim
zbiranjem ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Destrnik pri Miranu Čehu, tel. 02/761-92-56 ali
e-naslov: miran.ceh@destrnik.si.
Ogled nepremičnin je mogoč ob predhodni najavi na tel. 02/761-92-59 (Anton
Kovačec) ali e-naslov: anton.kovacec@destrniuk.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin je objavljeno na spletni strani Občine Destrnik: http://www.destrnik.si, v pisni obliki pa ponudniki lahko prevzemajo tudi v sprejemni pisarni občine.
Občina Destrnik
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2011-3
Ob-4442/11
Sindikat javnih uslužbencev Slovenije, Organizacija sindikata Občine Sežana,
s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, se preimenuje v Sindikat državnih organov Slovenije, Organizacija
sindikata Občine Sežana, s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco statutov sindikatov, pod zap.
št. 34, z dne 18. 8. 2011.
Št. 10100-9/2011-2
Ob-4471/11
Pravila o organiziranju in delovanju
Sindikata študentov, dijakov in mladih
brezposelnih, Dalmatinova 4, Ljubljana,
se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 18. 8. 2011, pod zaporedno
številko 201.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

72 / 16. 9. 2011 /

Stran

2197

Objave gospodarskih družb
Ob-4632/11
Skladno z določili drugega odstavka 670. člena v povezavi z drugim odstavkom 75. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) zobozdravnica Markoli-Jovanovič Marija – Zasebna
zobna ordinacija, Betettova ulica 11, 2000
Maribor, matična številka: 1649523000,
davčna številka: 98600931, obvešča upnike
in druge poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev od dneva te objave v Uradnem listu RS (to je dne 16. 9. 2011), zaradi
statusnega preoblikovanja zobozdravnika, ki
bo potekalo po postopku in na način iz 668.
do 672. člena ZGD–1 kot prenos podjetja na
novo kapitalsko družbo – družbo z omejeno odgovornostjo, ki bo ustanovljena zaradi
prenosa podjetja – prenehala opravljati dejavnost kot Markoli-Jovanovič Marija – Zasebna zobna ordinacija.
Zasebna zobna ordinacija
Makoli-Jovanovič Marija
Ob-4658/11
Družba EURO TREND družba za poslovne storitve d.o.o., Ljubljana, Šlandrova
ulica 6, 1231 Ljubljana – Črnuče, v skladu
z 613. členom ZGD-1 objavlja izrek pravnomočne sodne odločbe v postopku določitve
primerne denarne odpravnine ob izključitvi
manjšinskih delničarjev družbe Dinos d.d.,
ki se je vodil pod opr. št. Ng 51/2008 pred
Okrožnim sodiščem v Ljubljani, ki glasi:
»primerna denarna odpravnina za delnice
izključenih manjšinskih delničarjev družbe
DINOS družba za pripravo sekundarnih surovin d.d., Šlandrova 6, Ljubljana, znaša
353,58€ na delnico.«
EURO TREND družba za poslovne
storitve d.o.o.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Št. SV 1015/11
Ob-4591/11
Skuščina družbe INŽENIRING PLUS
d.o.o., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Stegne 21, Ljubljana, matična št. 5330548000, so skladno z določili
520. člena ZGD-1 dne 7. 9. 2011 sprejeli sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe za
2.070.626,00 EUR, tako da po zmanjšanju
osnovni kapital znaša 30.000,00 EUR.
Obstoječi osnovni kapital je namreč glede na obseg in naravo poslovanja družbe
previsok.
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
ZGD-1 direktorica družbe poziva vse morebitne upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
INŽENIRING PLUS d.o.o.
direktorica Ana Brezigar
Ob-4647/11
Na podlagi sklepov družbenikov družbe
CONFIDAS HOLDING, družba za upravljanje in svetovanje, d.o.o., Dravska ulica 10,

Ljubljana, matična št. 1779257000, z dne
12. 9. 2011, se osnovni kapital družbe, ki
znaša skupaj 35.053,00 EUR, zmanjša za
20.000,00 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po zmanjšanju 15.053,00 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 direktor družbe poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
CONFIDAS HOLDING, d.o.o.
direktor Anton Ficko

Sklici skupščin
Ob-4602/11
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu
z 39. členom Statuta Talum d.d. Kidričevo,
Tovarniška cesta 10, Kidričevo, uprava družbe sklicuje
zasedanje skupščine Talum d.d.
Kidričevo,
v torek, 18. 10. 2011, s pričetkom ob
12.30, na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, z naslednjim dnevnim
redom zasedanja:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se
– Ivan Malešič za predsednika skupščine,
– Ivan Ogrinc in Milan Žumbar za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja
skupščine.
3. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
“Odpokliče se član nadzornega sveta Talum d.d. Kidričevo, dr. Miro Žunec.
Do izteka tekočega mandatnega obdobja, t.j. do 25. 11. 2013, se za člana nadzornega sveta imenuje mag. Milan Jevšenak.
Z dnem sprejema te odločitve preneha
mandat odpoklicanega člana in prične teči
mandat novo imenovanega člana nadzornega sveta.
Zahteva delničarja za sklic skupščine,
s predlogom sklepa k 3. točki dnevnega
reda, je od dneva objave sklica skupščine
dalje, do vključno dneva zasedanja, dostopna in na razpolago za vpogled na sedežu
družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10,
vsak delovni dan, od 8. do 13. ure.
Zahtevo delničarja in predlog sklepa, bo
uprava posredovala delničarjem na njihovo
pisno zahtevo in v roku 3 dni od dneva prejema zahteve za posredovanje.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so najpozneje do konca presečnega dne (konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine)
vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi

družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD
d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca
navedenega dne v pisni obliki prijavili svojo
udeležbo na skupščini.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu
s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo
nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1,
v roku 7 dni po dnevu objave sklica.
V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko
delničarji na skupščini zahtevajo od uprave
družbe podatke, ki so potrebni za presojo predlagane točke dnevnega reda.
Talum d.d. Kidričevo
Uprava družbe
Ob-4609/11
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe sklicujem
17. skupščino
delniške družbe Triglav konfekcija
Kranj, d.d.,
ki bo dne 19. 10. 2011 ob 13. uri na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 ter s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2010.
3. Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče in
izvoli člane nadzornega sveta po predlogu
nadzornega sveta.
Delničarji lahko v roku sedem dni po
objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34, in sicer vse
delavnike, od 11. do 14. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so najpozneje konec
četrtega dne pred skupščino imetniki delnic
družbe in če do tega dne pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Triglav konfekcija Kranj, d.d.
Slavka Jelnikar, direktor
Št. 11-002902
Ob-4648/11
Na podlagi pisne zahteve delničarja
Cegrad, Celjsko gradbeništvo in inženiring
d.o.o., Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje,
imetnika 20238 delnic družbe, kar predsta-
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vlja več kot dvajsetino osnovnega kapitala
družbe, z dne 6. 9. 2011, ki jo je upravni
odbor družbe prejel dne 7. 9. 2011 v skladu
z določili 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) in 7.4. točke Statuta delniške družbe CM Celje, d.d.- Ceste mostovi
Celje, družba za nizke in visoke gradnje,
Lava 42, Celje, upravni odbor družbe sklicuje
19. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d. –
Ceste mostovi Celje, družba za nizke
in visoke gradnje, Lava 42, 3000 Celje,
ki bo v torek, 18. 10. 2011 ob 11. uri,
v prostorih CM Celje, d.d., Lava 42, Celje.
Za sejo je s strani delničarja Cegrad, Celjsko gradbeništvo in inženiring d.o.o. predlagan sledeči dnevni red in predlogi sklepov:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Odpoklic članov upravnega odbora
družbe.
3. Izvolitev novih članov upravnega odbora družbe.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa k točki 1:
Za predsednico skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc.
Za preštevalki glasov se izvolita Gordana
Verk in Mateja Martinčič.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Odpoklic članov upravnega odbora
družbe.
Predlog sklepa k točki 2:
Z dnem zasedanja 19. seje skupščine se
odpokličejo člani upravnega odbora družbe: Marjan Vengust, Vida Oberžan, Lena
Korber.
3. Izvolitev novih članov upravnega odbora družbe.
Predlog sklepa k točki 3:
Z dnem zasedanja 19. seje skupščine se za člane upravnega odbora družbe za mandatno dobo 5 let, ki začne teči
z dnem zasedanja 19. seje skupščine, izvolijo: Zdravko Zver, Peter Šepetavc, Vojko
Stermecki.
Gradivo
Popolno besedilo gradiva za skupščino,
ki obsega ta sklic in pisno zahtevo delničarja
Cegrad, Celjsko gradbeništvo in inženiring
d.o.o., Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje
z dne 6. 9. 2011, je na vpogled delničarjem
na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak
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delavnik v tednu od 8. do 10. ure od dneva
objave tega sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe
(www.cm-celje.si).
Dopolnitev dnevnega reda
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.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1
(nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Upravni
odbor bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica,
ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov 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 skupščine,
družbi poslal predlog za objavo v skladu
s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo
na skupščini.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani upravnega odbora. Glasovalno
pravico imajo delničarji s številom glasov,
ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot
delničarji vpisane pri Centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD, d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, tj. 13. 10. 2011, in ki
najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. 13. 10. 2011, upravnemu odboru
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka
delnica velja en glas. Udeleženci se pred
sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni
pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam navzočih udeležencev
in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum,
podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna, če je prisotnih
vsaj 40% vseh glasov osnovnega kapitala.
CM Celje, d.d.- Ceste mostovi Celje
namestnica predsednika upravnega
odbora
Lena Korber

Razširitve dnevnih redov
Ob-4618/11
Na podlagi določil 300. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja
uprava družbe FMR predlog za dodatno točko dnevnega reda skupščine družbe FMR
d.d. Idrija, ki bo v torek, 27. 9. 2011 ob
13.30, v prostorih odvetniške pisarne Luša
Nataše, Lapajnetova 9, v Idriji. Zahtevo za
razširitev dnevnega reda je podala delničarka predlagateljica Hidria Fin d.o.o., Nazorjeva 6, Ljubljana, ki je predlagala naslednjo
dodatno točko dnevnega reda:
1) Imenovanje posebnega revizorja
pri čemer je predlagala, da skupščina
FMR d.d. pod to točko sprejme naslednji
sklep:
Skupščina na podlagi 318. člena Zakona
o gospodarskih družbah imenuje za posebnega revizorja Revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Mestni log 1, Ljubljana.
Celoviti predlog sklepa in njegova obrazložitev je delničarjem na razpolago na
sedežu družbe vsak dan od 9. do 12. ure od
dneva objave sklepa do dneva skupščine na
sedežu družbe.
Uprava družbe FMR d.d. je ugotovila,
da je delničar Hidria Fin d.o.o. imetnik števila delnic FMRG, ki presegajo dvajsetino
osnovnega kapitala, v zakonskem roku podal predlog za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda za skupščino družbe FMR d.d., ki
je bila sklicana za torek, 27. 9. 2011.
FMR d.d.
predsednik uprave:
Andrej Kren
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Zavarovanja terjatev
SV 641/2011
Ob-4599/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 641/2011 z dne
7. 9. 2011, je bila nepremičnina z ident.
št. 2175-667-37, enosobno stanovanje v 10.
etaži (5. nadstropje), s kletnim prostorom
v 1. etaži št. 16 (stara številka 21), v skupni
katastrski izmeri 33,63 m2, lociran v večstanovanjski stavbi z naslovom Cesta maršala
Tita 22, Jesenice, stoječi na parc. št. 371/6,
k.o. 2175 Jesenice, last zastaviteljev Daliborja Lazarova in Maje Umjenović – vsakega od njiju do 1/2, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., matična številka:
5092221000, s sedežem v Kopru, Pristaniška 14, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 25.000,00 EUR s pripadki.
SV 1361/11
Ob-4600/11
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Uroša Kosa, iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7,
opr. št. SV 1361/11 z dne 6. 9. 2011, je bilo
dvoinpolsobno stanovanje št. 11, v skupni
izmeri 69.64 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
stanovanjske stavbe, na naslovu Maroltova
ulica 3, Ljubljana, ki stoji na nepremičnini,
z ID znakom 1735-601/115-0, 1735-601/104,
1735-601/108-0 in 1735-601/120-0, k.o.
Stožice, last zastavitelja Lenič Tomaža, na
podlagi darilne pogodbe z dne 30. 9. 1994,
sklenjene z Lenič Ivanom, kot darovalcem,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58,
matična št. 5026024000 za zavarovanje denarne terjatve v višini 85.000,00 EUR s pripadki.
SV 1362/11
Ob-4601/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Uroša Kosa,
iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št.
SV 1362/11 z dne 6. 9. 2011, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 11, v skupni izmeri 69.64 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Maroltova
ulica 3, Ljubljana, ki stoji na nepremičnini
z ID znakom 1735-601/115-0, 1735-601/104,
1735-601/108-0 in 1735-601/120-0, last zastavitelja Lenič Tomaža, na podlagi darilne pogodbe z dne 30. 9. 1994, sklenjene
z Lenič Ivanom, kot darovalcem, zastavljeno
v korist upnice Abanke Vipa d.d., s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, matična št. 5026024000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 62.080,00 EUR s pripadki.

SV 644/2011
Ob-4659/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic opr. št. SV 644/2011 z dne 12. 9. 2011,
je bila zastavljena nepremičnina z ident.
št. 2175-667-35, trisobno stanovanje v 7.
etaži, s kletnim prostorom v 1. etaži št. 3, ki
se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Cesta maršala Tita 22, 4270 Jesenice,
stoječi na parc. št. 371/6, k.o. 2175 Jesenice,
last zastaviteljev Aleksandra Tadića in Marice Tadić na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 6. 9. 2011, vse v korist osebe z imenom: Posojilnica-Bank Borovlje - Celovec,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
s sedežem Hauptplatz 16, A-9170, Ferlach/Borovlje, Avstrija, enolična identifikacijska
številka 1900650000, v zavarovanje denarne
terjatve 125.000,00 EUR s pripadki.
SV 897/11
Ob-4660/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra opr. št. SV 897/11, opr. št. DK 030/11
z dne 22. 8. 2011, je bilo stanovanje, v izmeri 63,10 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše z naslovom Trg
Brolo št. 2, Kopru, prej Trg revolucije št. 2,
Koper, stavba stoječa na parc. št. 152, k.o.
Koper, in sicer stanovanje v lasti dolžnika
in zastavitelja do 1/1, je vknjižena hipoteka za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.000,00 EUR glavnice s pripadki, z obr.
mero sestavljeno iz 6-mesečnega Euriborja
in obrestnega pribitka 2,1 odstotne točke
na letni ravni, z zapadlostjo 22. 8. 2011 in
ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne
pog. št. 110819570018, z dne 22. 8. 2011, s
klavzulo izvršljivosti.
SV 1340/2011
Ob-4671/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 1340/2011
z dne 7. 9. 2011, je stanovanje številka 11,
v III. nadstropju, v skupni izmeri 69,78 m²,
s pripadajočim kletnim prostorom, v večstanovanjski stavbi, z naslovom Prušnikova
ulica 2, ki stoji na parceli številka 929/11,
k.o. 678 Spodnje Radvanje (ID 1926894),
last zastaviteljice Bratuša Vesne do celote,
na temelju sporazuma med bivšima zunajzakonskima partnerjema, opr. št. SV 433/11
z dne 30. 8. 2011, zastavljeno v korist SKB
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 45.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč

Izvršbe
VL 134883/2010
Os-4568/11
Pri Okrajnem sodišču v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev
9, Brežice, zoper dolžnika Jovana Mitrovič,
Ulica Bratov Gerjovičev 52, Dobova, zaradi
izterjave 1.930,63 EUR, po izvršitelju Janku
Zorčič dne 15. 7. 2011 zarubilo nepremičnino, to je stanovanje št. 9, v I. nadstropju večstanovanjske zgradbe, na naslovu
Ul. Bratov Gerjovičev 52, Dobova, v izmeri
41,38 m2, na parc. št. 225/8, k.o. Mihalovec,
last dolžnika do celote.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 16. 8. 2011
In 16/2011
Os-4569/11
Okrajno sodišče v Sevnici je v izvršilni
zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, zoper dolžnika Martina Ajdišek, NHM 27, Sevnica, zaradi izterjave 821,11 EUR, in v pristopljenih zadevah
In 17/2011 istega upnika, zoper dolžnika
Martina, Ajdiška, NHM 27, Sevnica, zaradi izterjave 719,67 EUR, VL 121897/2008
istega upnika, zoper dolžnika Martina Ajdiška, NHM 27, Sevnica, zaradi izterjave
928,37 EUR, VL 188855/2009 istega upnika, zoper dolžnika Martina Ajdiška, NHM
27, Sevnica, zaradi izterjave 970,28 EUR,
In 27/2011 upnika Jureta Ajdiška, Zapuže
13, Begunje na Gorenjskem, ki ga zastopa
odvetnik Matej Kuhar iz Radovljice, zoper
dolžnika Martina Ajdiška, NHM 27, Sevnica, zaradi izterjave preživnine in In 28/2011
upnika Jureta Ajdiška, Zapuže 13, Begunje na Gorenjskem, ki ga zastopa odvetnik
Matej Kuhar iz Radovljice, zoper dolžnika
Martina Ajdiška, NHM 27, Sevnica, zaradi
izterjave preživnine, po izvršitelju izv. Janko
Zorčič dne 5. 7. 2011 zarubilo nepremičnino, to je: stanovanje št. 11, v II. nadstropju
večstanovanjskega bloka št. 1602 na danem naslovu, ki zajema: dve sobi, kuhinjo
z jedilnico, WC, kopalnica, predsoba, dva
balkona, pripadajoča klet, v skupni izmeri
58,89 m2.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 2. 8. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 144/2006
Os-4365/11
Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 144/2006 z dne 14. 7. 2011 2.
toženi stranki – neznanim dedičem po pokojni Albi Pavličič Bembič in 5. toženi stranki
neznanim dedičem po pokojnem De Ninu
Giraldinu postavilo začasno zastopnico, odvetnico Dolores Maučec iz Kopra.
Začasna zastopnica je bila toženima
strankama postavljena na podlagi prvega
odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, ki določa, da sodišče postavi
začasnega zastopnika, če je prebivališče
tožene stranke, ki nima pooblaščenca, neznano.
Začasna zastopnica bo 2. in 5. toženo
stranko zastopala v postopku vse do takrat,
dokler stranki ali njuna pooblaščenca ne
nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je toženima strankama postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2011
D 481/2009
Os-4392/11
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), v zapuščinski zadevi po pokojni Ljubici Božić, rojeni
8. 2. 1954, državljanki RS, poročeni, umrli
27. 6. 2009, nazadnje stanujoči Zvirče 11,
Tržič, postavilo zapustničinem možu Pavu
Božiću začasno zastopnico Ladi Voršič, odvetnico iz Kranja. Začasna zastopnica bo
zastopala zapustničinega moža Pava Božića, vse dokler zapustničin mož ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
saj je organ, pristojen za socialne zadeve že
sporočil, da skrbnika ne bo postavil.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 8. 2011
In 17/2011
Os-4356/11
Okrajno sodišče v Krškem, je v izvršilni
zadevi upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana, ki jo zastopa Irena Kočevar, odvetnica iz Ljubljane, zoper dolžnika Hodnik Marka, Črtomirova 24, Ljubljana,
zaradi izterjave 5.338,80 € s pp, na podlagi
prvega odstavka 82. člena ZPP sklenilo:
dolžniku Hodnik Marku, Črtomirova 24,
Ljubljana, z zadnjim bivališčem Dolenjska
cesta 421, Škofljica, se postavi začasno zastopnico in se za začasno zastopnico imenuje Kristina Jalovec, odvetnica iz Krškega,
CKŽ 6, Krško.
Začasna zastopnica ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
in to vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po-

oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma Center za socialno delo ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 16. 8. 2011
VL 176163/2009
Os-4423/11
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 Tone Jančič, Verovškova 60b, Ljubljana,
proti dolžniku Dejanu Jevtović, Neubergerjeva ulica 5, Ljubljana, zaradi izterjave
4.283,05 EUR, sklenilo:
dolžniku Dejanu Jevtović, Neubergerjeva ulica 5, Ljubljana, 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
Drago Mlinarič, Ajdovščina 1, Ljubljana.
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 8. 6. 2011
II P 809/2010
Os-3300/11
Okrajno sodišče v Mariboru je dne
22. 9. 2010, na podlagi 5. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in nadaljnji),
v pravdni zadevi tožeče stranke Arben Maxharraj, Modrič 20, Slovenska Bistrica, ki ga
zastopa Vukić Stijepović, odvetnik na Ptuju, zoper toženo stranko: 1. Martino Nino
Sternad, Ruska ulica 10, Maribor, 2. Sanjo
Sever, Gaj nad Mariborom 58, Maribor in
3. Manuelo Donko, Gaj nad Mariborom 58,
Maribor, zaradi plačila 2.900,00 EUR s pripadki, drugo in tretje toženi stranki postavilo
začasnega zastopnika Davida Šego, odvetnika v Mariboru.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem pravdnem postopku zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler ne bo tožena
stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler ne bo organ, pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2011
I P 199/2010
Os-3957/11
Okrajno sodišče v Mariboru je dne
22. 9. 2010, na podlagi 5. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP (Ur. l. RS, št. 26/99
in 96/02), v pravdni zadevi tožeče stranke Andrej Jarič, stanujoč Koroška c. 31,
Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mihurko d.o.o. v Mariboru, zoper toženo stranko Uroša Čuček, stanujoč Ljub
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ljanska ul. 19b, Maribor, zaradi plačila
1.000,00 EUR s pp, toženi stranki postavilo začasnega zastopnika Draga Berden,
odvetnik v Mariboru.
Začasni zastopnik Drago Berden, odvetnik v Mariboru, bo v zgoraj navedenem
pravdnem postopku zastopal toženo stranko
vse do takrat, dokler ne bo tožena stranka
ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ne bo organ, pristojen
za socialne zadeve, sporočil, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 2011
P 142/2011
Os-4496/11
Okrožno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi, opr. št. P 142/2011 tožeče
stranke Miše Shaker, Veliki Gaber 70, Veliki
Gaber, zoper toženo stranko Yaya Quattara,
Veliki Gaber 70, Veliki Gaber, zaradi razveze
zakonske zveze, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, toženi stranki postavilo začasno
zastopnico, odvetnico Majdo Štrasner, Jerebova ulica 4, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi
vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo
bivališče oziroma dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 8. 2011
Z 19/2011
Os-3391/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v zadevi zavarovanja terjatve opr. št. Z 19/2011
upnice Republika Slovenija, Gregorčičeva
20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor, proti dolžniku Pečnik
Božu, nazadnje stanujočem Ludranski vrh 8,
Črna na Koroškem, sedaj neznanega prebivališča zaradi zavarovanja terjatve v znesku
12.903,64 € s pp dolžniku določilo začasnega zastopnika, in sicer Karlo Pajnik, odvetnico iz Slovenj Gradca, Sejmiška cesta 4.
Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala
v tem postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ne bo sam nastopil pred sodiščem oziroma
dokler pristojni Center za socialno delo sodišču ne bo sporočil, da je dolžniku postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 5. 2011

Oklici dedičem
D 20/1979
Os-4374/11
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče
postopek za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem Francu Jerman, rojen
2. 12. 1897, umrl 24. 9. 1969 in po pokojnem
Stanislavu Jerman, rojen 13. 4. 1941, umrl
30. 1. 1975, oba nazadnje stanujoča Velika
vas 9, Kresnice, glede naknadno najdenega
premoženja, ki ga sestavlja nepremičnina,
parc. št. 1093, k.o. Velika vas.
V krog zakonitih dedičev spada tudi
Evstahij Jerman, nazadnje stanujoč 29363
Green Boulevard, Wickliffe, Ohio, ZDA oziroma njegovi dediči, katerega sodišče oziva
oziroma njegove dediče, da se v enem letu
po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu
sodišču kot dediči.

Po preteku tega roka bo sodišče izdalo
dodatni sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 7. 2011
D 438/2009
Os-4150/11
Zapuščinska obravnava po pokojnem Luigiu Tulu, pokojnega Ivana, rojenega 29. 1.
1905, nazadnje stanujočem v Trstu, umrlem
17. 7. 1984 in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Vena Pilona 14, 6000 Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 7. 2011
D 218/2011
Os-4372/11
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Mariji Zupan, rojeni 28. 9. 1920, umrli dne 19. 2.
1920, nazadnje stanujoči na naslovu Likozarjeva ul. 4, Kranj.
Zapustnica oporoke ni napravila, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Bila je vdova
brez potomcev, njeni starši so umrli pred
njo, bratov in sester pa ni imela. Aleksander
Sašo Zupan, rojen 17. 5. 1954, stanujočega
Sajovčevo naselje 38, Šenčur, sorodnik zapustničinega pokojnega moža o dedičih III.
dednega reda ničesar ne ve, prav tako o njih
ni seznanjeno sodišče. Morebitni zakoniti
dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/1976,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica
na sodni deski sodišča.
Ker zapuščino sestavlja premoženje
majhne vrednosti, se oklic opravi samo na
oglasni deski sodišča.
Po preteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo, ter
ga zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21 7. 2011
D 269/2010
Os-4376/11
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne 9. 7.
1965 umrli Mariji Anžur, rojeni 23. 6. 1888,
nazadnje stanujoči Drnovo 75, p. Leskovec
pri Krškem, izven naroka dne 21. 7. 2011,
podaje oklic;
Zakoniti dediči, umrlih Johana Žana Jenžurja, neznanega bivališča in Marije Napast,
nazadnje živeče v Zvorniku, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku
enega leta od objave tega oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu
Republike Slovenije, priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 7. 2011
III D 3166/2010
Os-3860/11
V zapuščinski zadevi opr. št. III
D 3166/2010 je naslovno sodišče po po-
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kojni Mariji Owen, rojeni Polajnar, hči Leopolda Polajnarja, rojena 29. 11. 1934, umrla
1. 2. 2010, nazadnje stanujoča v Ljubljani,
Kogojeva ulica 10, državljanka Republike
Slovenije, odredilo oklic neznanim dedičem
po zapustnici.
Zapustnica je bila poročena z osebo: John
Reynold Thomas Owen. Zakonsko zvezo sta
sklenila dne 2. 11. 1957 v kraju London, Kanada, skupnih otrok nista imela.
Ker sodišče s podatki o zakonitih dedičih po pok. Mariji Owen ne razpolaga in ker
sodišče nima nobenih podatkov o tem, ali
je zapustničin zakonec John Reynolds Thomas Owen še živ oziroma kdo so dediči po
njem, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pok. Mariji Owen na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica na sodni deski, na
spletni strani naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2011
D 281/2010
Os-3958/11
Pri Okrajnem sodišču v Postojni teče zapuščinski postopek po pokojni Ani Šušteršič,
rojeni Smrdel, 18. 7. 1864, iz Pivke, Trnje
12, ki je umrla dne 23. 6. 1948.
Kot dediči pridejo v poštev dediči drugega dednega reda, potomci že umrlih bratov
in sester zapustnice: Jožefe Abram, Johane
Bergoč, Antonije Smrdel, Antona Smrdela in
Marije Smrdel. Na podlagi 130. in 206. člena
Zakona o dedovanju sodišče poziva morebitne dediče, da v roku enega leta od
objave tega oklica priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 6. 7. 2011
D 140/2008
Os-4473/11
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Amaliji
Skočir, rojeni Beranič, hčeri Martina, upokojenki, rojeni 8. 7. 1913, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 29. 12. 2007,
nazadnje stanujoči Cirkovce št. 68/a.
Pokojnica je napravila oporoki. Ker se ne
ve ali je kaj pokojničinih sorodnikov, ki bi bili
poklicani k dedovanju na podlagi zakona,
sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD),
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 8. 2011

Oklici pogrešanih
N 42/2011
Os-4574/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Marjana
Furlan, Branik 18, Branik, ki ga zastopa
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Maja Krašovec Orel, odvetnica v Novi Gorici, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke
Ane Jamšek, Štanjel 24, Štanjel, za mrtvo.
Pogrešana Ana Jamšek je bila rojena
26. 8. 1877, očetu Petru in materi Margariti,
rojeni Jerič, njeno prebivališče ob rojstvu
je bilo v Štanjelu št. 24. Drugih podatkov
o pogrešanki ni.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasrotni udeleženki in
njenem 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
pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 9. 2011
N 41/2011
Os-4575/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Marjana
Furlana, Branik 18, Branik, ki ga zastopa
Maja Krašovec Orel, odvetnica v Novi Gorici, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Vincenc Jamšek, Štanjel 24, Štanjel,
za mrtvega.
Pogrešani Vincenc Jamšek je bil rojen
4. 4. 1873, očetu Petru in materi Margariti,
rojeni Jerič, njegovo prebivališče ob rojstvu
je bilo v Štanjelu št. 24. Drugih podatkov
o pogrešancu ni.
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 1. 9. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Arabadžić Igor, Kočevarjeva 8, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 50500087160,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnh-322339
Bassin Monika, Einspielerjeva ulica 11, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 50500097902, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnm-322384
Bogo Bajec s.p., Valburga 24C, Smlednik, zavarovalno polico, št. 120000313390,
izdala zavarovalnica Wiener Städtische.
gnl-322310
Borko Branko, Ihova 51D, Benedikt,
zavarovalno polico, št. 50500087466, izdala zavarovalnica KD Življenje d.o.o.
gnu-322376
Cepuš Zvonimir, Nušičeva 5, Celje, zavarovalno polico, št. 40301003465, izdala zavarovalnica KD Življenje d.o.o. gno-322407
Cepuš Zvonimir, Nušičeva 5, Celje, zavarovalno polico, št. 40301003491, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng-322415
Cergol Sonja, Koštabona 9B, Šmarje,
zavarovalno polico, št. 40302000676, izdala zavarovalnica Slovenica (KD Življenje).
gny-322422
Dular Mojca, Slovenčeva ulica 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500097563,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnf-322341
Golčar Rok, Šalek 93, Velenje, zavarovalno polico, št. 50500094969, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf-322241
Hlebec Zdravko, Kog 107, Kog, zavarovalno polico, št. 50500005926, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq-322405
Jelerčič Gregor, Izlake 15, Izlake, zavarovalno polico, št. 50500018873 in
50500018874, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt-322402
Kukavica Emina, Ljubljanska cesta 4 c, Kamnik, zavarovalno polico,
št. 50500057416, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnb-322370
Laknar Boris, Log 28D, Hrastnik, zavarovalno polico, št. 50500086009, izdala zavarovalnica KD Življenje. gni-322238
Luštek Iztok, Gorjupova 6A, Kostanjevica na Krki, zavarovalno polico,
št. 50500016527, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnl-322335
Marc Mitjan, Planina 22, Ajdovščina, zavarovalno polico, št. 41401002609, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gni-322288
Močnik Aleš, Pod gozdom 1, Šentjur, zavarovalno polico, št. NAL-POL-01 06009143,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
gnq-322155
Močnik Aleš, Pod gozdom 1, Šentjur, zavarovalno polico, št. 50500007553, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp-322156
Močnik Aleš, Pod gozdom 1, Šentjur, zavarovalno polico, št. 50500007113, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gno-322157
Modrijan Ljubo, Strmca 32, Postojna, zavarovalno polico, št. 50500000064,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnb-322295

Modrijan Ljubo, Strmca 32, Postojna, zavarovalno polico, št. 50500000615,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnz-322296
Moric Klavdija, Legen 102, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. 50500030875,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnr-322304
Palakovič Joey, Ulica Alma Vivoda 9, Piran - Pirano, zavarovalno polico,
št. 50500034319, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnb-322195
Paš Marko, Žolgarjeva 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500003107,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gny-322347
Sedej Tomaž, Ulica Otona Župančiča 30,
Idrija, zavarovalno polico, št. 50500013430,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnc-322369
Tašner Tanja, Ob železnici 10, Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500015256, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnr-322154
Tomšič Manuela, Ulica bratov Mivšek 16, Borovnica, zavarovalno polico,
št. 50500013779, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnh-322289
Vujičić Amra, Škofjeloška cesta 17, Medvode, zavarovalno polico, št. 41601004191,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnj-322262
Zupanc Tilen, Lože 2A, Rimske Toplice,
zavarovalno polico, št. 50500092123, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnp-322406

Spričevala preklicujejo
Ajdovec Klemen, Britof 32, Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje elektro in strojne
šole Kranj (Tehniški šolski center Kranj), izdano leta 1998, 1999. gni-322188
Aksalić Adela, Ulica Lizike Jančarjeve 8,
Ljubljana, spričevalo Srednje trgovske šole,
izdano na ime Redžematović. gnf-322166
Andreja Prevodnik, Puštal 80, Škofja
Loka, spričevalo 8. razreda OŠ Peter Kavčič, izdano leta 1994, izdano na ime Omejc
Andreja. gnn-322158
Andrejek Melani, Trdkova 99, Kuzma,
spričevalo 3. letnika, izdala Ekonomska šola
v Murski Soboti pod. št. II-ET 985, izdano
leta 2010. gnt-322127
Angelovski Marko, Kersnikova 2, Maribor, maturitetno spričevalo Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška, izdano leta
2002. gnj-322237
Antončič Monika, Sveti Jurij 21, Grosuplje, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnf-322141
Anžel Emanuela, Na postajo 20, Ptuj,
spričevalo 3. in 4. letnika Biotehniške
šole Maribor, izdano leta 2007, 2008.
gnr-322179
Anžič Jure, Steletova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 1., 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole
Ljubljana, izdano leta 2002, 2005, 2005.
gnm-322184

Arhar Milenkovič Maša, Kozlarjeva
pot 5, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2011.
gnw-322299
Asani Florijan, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2011. gnk-322236
Bahum Lara, Cesta pod Slivnico 23, Cerknica, spričevalo 5. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2008. gnx-322123
Banovec Urška, Kot 18, Semič, indeks,
št. 31100176, izdala Fakulteta za farmacijo,
leto izdaje 2010. gns-322428
Baranašić Senija, Clevelandska ulica 49,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Domžale, smer trgovec/prodajalec. gny-322297
Baranašić Senija, Clevelandska ulica 49,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole Domžale, smer ekonomist.
gnc-322298
Barić Branka, Trg Prešernove brigade 5,
Kranj, spričevalo 2. in 3. letnik Srednje ekonomske šole Kranj, izdano leta 2004 in
2005. gnh-322364
Bavčar Borut, Bazoviška 4, Kamnik, spričevalo 3. letnika Biotehničnega centra Naklo, izdano leta 2008. gng-322290
Beber Katja, Cesta talcev 18, Velenje, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo poklicne mature Šolskega centra Velenje - PTŠSD, izdano leta 2005, 2006.
gnw-322399
Beganović Vahidin, Ulica Polonce
Čude 9, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
ter spričevalo o zaključnem izpitu, izdano
leta 1992 in 1993. gnv-322175
Berk Saša, Zgornja Negonja 21, Rogaška Slatina, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra Celje, izdano leta 2009, 2010.
gno-322232
Bilajac Enes, Trg svobode 26, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole Radovljica, št. IV/266, izdano leta
2000. gnw-322274
Blagotinšek Marko, Lokovica 18A, Šoštanj, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Velenje, izdano leta 2009. gnz-322146
Blagotinšek Marko, Lokovica 18A, Šoštanj, spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Velenje, izdano leta 2010. gny-322147
Blagotinšek Marko, Lokovica 18A, Šoštanj, spričevalo poklicne mature Šolskega centra Velenje, izdano leta 2010.
gnx-322148
Blagotinšek Marko, Lokovica 18A, Šoštanj, obvestilo o uspehu na poklicni maturi,
izdajatelj Šolski center Velenje, leto izdaje
2010. gnt-322352
Blažič Jaka, Menardova ulica 65a,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 2004 in 2005.
gnx-322173
Bobera Janez, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo. gnl-322285
Boštjančič Sabrina, Skadanščina 12,
Materija, spričevalo 9. razreda Osnovne
šole Dragomerja Benčiča Brkina, Hrpelje,
izdano leta 2006. gng-322365
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Breznik Aleš, Vrhpolje pri Moravčah 14,
Moravče, spričevalo 1. letnik Srednje šole
tehniških strok Šiška, izdano leta 2010.
gne-322392
Cerkvenik Marn Nina, Novo Polje, Cesta V/8a, Ljubljana, spričevalo o končani
OŠ Hinka Smrekarja, izdano leta 2002.
gnt-322181
Čerin Gašper, Zlatenek 5, Blagovica,
spričevalo 3. letnika Elektro-računalniške
strokovne šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2008. gns-322303
Černigoj Miranda, Bojana Vodopivca 5,
Dornberk, spričevalo - zaključno Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica,
izdano leta 1979. gnb-322270
Češnjevar Uroš, Šercerjeva 14, Senovo,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Tehnične
gimnazije Krško, izdana leta 2003–2007.
gnm-322259
Čigon Špela, Gorjansko 13, Komen,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo
poklicne mature Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, program predšolska vzgoja, izdano leta 2010 (št. VP-75/2010 - matura).
gnp-322381
Črček Bojana, Visejec 9, Hinje, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2005.
gnb-322145
Črnila Leander, Zgornja Hajdina 199,
Hajdina, spričevalo od 1. do 4. letnika
Strojne šole Ptuj, izdano leta 1988–1992.
gne-322292
Delič Jakub, Dolnje Ložine 19, Stara Cerkev, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Kočevje, št. 60361-4/2011-232, izdano leta
2011. gnf-322266
Dodić Stana, Podlubnik 159, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, izdano leta 2009. gns-322403
Doles Marko, Petelinje 2a, Pivka, indeks,
št. 18940494, izdala Filozofska fakulteta,
leto izdaje 1994. gnf-322391
Donets Mariya, Večeslavci 32, Rogašovci, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota, smer bolničar - negovalec, izdano leta 2011. gnq-322130
Dovrtel Jan, Posavec 20, Podnart, spričevalo poklicne mature Tehniškega šolskega centra Kranj, št. 405883 POM, izdano
leta 2007. gne-322317
Dovrtel Jan, Posavec 20, Podnart, spričevalo - zaključno EDC - Zavoda za strokovno izobraževanje, Kranj, št. I/471-08, izdano
leta 2008. gnq-322330
Dronjak Arijana, Trata XIII/8, Kočevje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2010. gny-322122
Fettich Peter, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta
1998. gnf-322366
Gabrijelčič Urša, Na peči 6, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnt-322202
Garmut Sonja, Janževski Vrh 23A,
Podvelka, spričevalo - zaključno Osnovne
šole Brezno Podvelka, izdano leta 2011.
gnl-322410
Gerden Sandra, Begunjska 7, Kranj,
spričevalo 2. letnika Frizerske šole Kranj,
izdano leta 2011. gnu-322226
Gjergjek Jure, Dunajska cesta 198A, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Spodnja
Šiška, izdano leta 2002. gnt-322252
Godec Gregor, Golišče 79, Kresnice,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tehniških
strok Šiška, izdano leta 2009. gny-322222
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Golobič Jure, Trg komandanta Staneta 9,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu ter
3. in 4. letnika ŠČ PET, izdano leta 2000.
gnu-322255
Gornik Mateja, Celovška cesta 189, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1995. gny-322272
Goršič Albina Neža, Stična 58A, Ivančna
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 2010. gnj-322312
Grašič Nejc, Cesta 1. maja 13, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2010.
gnn-322183
Gubič Igor, Koroška cesta 2, Tržič, spričevalo o poklicni maturi EDC - Zavoda za
strokovno izobraževanje, Kranj, št. I/93-06,
izdano leta 2006. gnz-322321
Gubič Igor, Koroška cesta 2, Tržič, spričevalo - zaključno Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 2004. gnv-322325
Gustinčič Zlata, Prisoje 6, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Ekonomskoadministrativne šole Koper, št. 695, izdano
leta 1984. gnk-322211
Hegediš Grega, Janeza Puharja 10,
Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole,
izdano leta 2008. gnt-322331
Hladnik Urh, Cankarjeva cesta 10, Tržič,
spričevalo 1. letnika Trgovske šole Kranj,
izdano leta 2004. gnr-322279
Hočevar Jože, Videm 57a, Videm - Dobrepolje, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole za lesarstvo Ljubljana, št. 313/1,
izdano leta 1976. gnz-322346
Hodžić Alenka, Beblerjeva 2, Koper - Capodistria, spričevalo 8. razreda OŠ Antona
Ukmarja, izdano leta 2005. gnd-322418
Houston Miha, Posavec 20, Podnart,
spričevalo o poklicni maturi EDC - Zavoda
za strokovno izobraževanje, Kranj, št. I/12807, izdano leta 2007, izdano na ime Dovrtel
Miha. gnb-322320
Houston Miha, Posavec 20, Podnart,
spričevalo – zaključno Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 2003, izdano na
ime Dovrtel Miha. gnx-322323
Hribar Domen, Gabrovka 3, Gabrovka,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole,
izdano leta 2011. gni-322138
Hrovat Arnež Maja, Ulica Matije Tomca 4,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 2008. gnd-322393
Huremović Elvedin, Prešernova 9A, Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne in
tehniške šole za storitvene dejavnosti, smer
trgovec - prodajalec, Šolski center Velenje,
izdano leta 2004, 2005. gni-322338
Ilijanič Marko, Planina 30, Kranj, spričevalo - zaključno EDC - Zavoda za strokovno
izobraževanje, Kranj, št. I/489-08, izdano
leta 2008. gnd-322318
Ivančevič Sanja, Turjaško naselje 8, Kočevje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2010. gnu-322326
Ivančič Nika, Kamno 39, Tolmin, indeks,
št. 01006324, izdala Pedagoška fakulteta.
gnb-322345
Ivanšek Žiga, Izletniška ulica 41, Bled,
indeks, št. 22070410, izdala Fakulteta za
šport. gni-322388
Ivenčnik Matej, Bovše 1B, Vojnik, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje - Center, št.
III-GIM/36, izdano leta 2003. gnv-322400
Jaksetič Mateja, Podgraje 34, Ilirska Bistrica, spričevalo 1. letnika SUAŠ - Srednje
upravno-administrativne šole Ljubljana, izdano leta 2002. gnk-322311

Jančič Jasmina, Velike Gorelce 23, Laško, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Primoža Trubarja Laško, št. 53/XII, izdano
leta 2003. gnd-322293
Janković Dejan, Prvomajska ulica 9,
Nova Gorica, indeks, št. 18100305, izdala
Filozofska fakulteta. gnj-322387
Juršič Samo, Prihova 4, Oplotnica, spričevali 3. in 4. letnika in o zaključnem izpitu, izdala Gimnazija Šentvid v Ljubljani leta
1991 in 1992. gnd-322368
Kajišić Ines, Jurčkova cesta 148, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Oskarja Kovačiča v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnd-322118
Karajić Jasmina, Primožičeva ulica 44A,
Ljubljana - Črnuče, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika ter zaključno spričevalo Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano na ime Mekanovič Jasmina. gnb-322424
Kasupović Damir, Rusjanov trg 5, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Nove Fužine. gnl-322260
Katarinčič Monika, Partizanska 15, Slovenj Gradec, spričevalo Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano leta 1995,
izdano na ime Volšak Monika. gnc-322144
Kelenc Andrej, Gornja Bistrica 85, Črenšovci, maturitetno spričevalo Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2003.
gnl-322385
Kerec Ondina, Glavarjeva 12, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2011. gnc-322419
Kimovec Maya, Slovenska cesta 9, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o končani OŠ Staneta Žagarja Kranj, izdano leta
1997, izdano na ime Kaloperovič Maja.
gnk-322336
Kimovec Maya, Slovenska cesta 9, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tiska in papirja Ljubljana,
izdano leta 2001, izdano na ime Kimovec
Maya. gnj-322337
Kink Marko, C. K. O. 3, Senovo, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Krško - Sevnica, izdano leta 2007/2008. gnj-322162
Klaić Grega, Preglov trg 5, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano leta 1998, 2000
in 2001. gnu-322251
Klančar Urban, Begunje 111, Begunje pri
Cerknici, spričevalo 1., 2., 3. in zaključno
spričevalo Šolskega centra Postojna, izdano
leta 2005–2008. gno-322357
Kleindienst Žiga, Glavna cesta 9, Naklo,
spričevalo 3. letnika BC Naklo. gne-322417
Kljajić Zijad, Hrustovo b. št., Sanski most,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1979. gne-322367
Klofutar David, Žiganja vas 86, Križe,
spričevalo - zaključno EDC - Zavoda za
strokovno izobraževanje, Kranj, izdano leta
2007. gny-322322
Kocjančič Danjel, OF 12, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šole
Koper, izdano leta 2000. gnn-322412
Kolenc Ana Marija, Okiškega ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Waldorfska gimnazija Ljubljana, izdano leta 2008.
gnk-322386
Komel Suzana, Jakčeva ulica 12, Ljubljana, diplomo Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo, izdana leta 1985, na ime Kljajič
Suzana. gns-322278
Kopčič Tadeja, Prušnikova ulica 17, Ljubljana - Šentvid, spričevalo 2. letnika Sre-
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dnje ekonomske šole Maribor, izdano leta
2004. gnv-322350
Koprivnikar Tatjana, Levstikova 13, Litija,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Zagorje, izdano leta 1997, 1998. gnm-322309
Koren Andreja, Javornik 27, Ravne na
Koroškem, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Celje, izdano leta 1989, izdano na
ime Korinšek Andreja. gne-322192
Korenjak Luka, Savinova 4, Celje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Poslovno-komercialne šole Celje, št. XII/459, izdano leta
2008, 2009, 2010, 2011. gnt-322227
Korošec Marja, Reška cesta 3, Prestranek, indeks, št. 18090493, izdala Filozofska
fakulteta. gnh-322389
Kosec Eva, Juričeva ulica 24, Ljubljana
Šmartno, spričevalo o končani OŠ Šmartno
pod Šmarno Goro. gnk-322261
Košutnik Anže, Stari trg 203, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Ravne na Koroškem (avtoserviser), izdano
leta 2011. gno-322382
Kovačič Majk, Kermaunerjeva ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika ŠC PET, izdano leta 2009. gnn-322208
Kralj Andreja, Ormoška cesta 19, Ljutomer, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske šole Murska Sobota, izdano leta 1995,
1996, izdano na ime Županec Andreja.
gnn-322258
Krantić Manuela, Rašiška cesta 1, Mengeš, spričevali 1. in 2. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani 2006 in
2007. gnb-322120
Krevelj Tanja, Kantetova ulica 76, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 2010.
gnw-322124
Krnc Matjaž, Pameče 193, Slovenj Gradec, maturitetno spričevalo Gimnazije Slovenj Gradec. gnb-322245
Kunić Minela, Ulica Dragomirja Benčiča
Brkina 48, Kozina, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SEPŠ Koper, izdano leta 2008, 2009,
2010. gng-322315
Kunšek Boštjan, Prešna Loka 30, Sevnica, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Krško - Sevnica, izdano leta 2011.
gnp-322231
Lampret Dunja, Breg pri Polzeli 41C, Polzela, maturitetno spričevalo Biotehniške šole
Maribor, izdano leta 2007. gnp-322431
Lapajne Ines, Partizanska 6, Mežica,
spričevalo 2. in 3. letnika Poklicne gostinske in lesarske šole Slovenj Gradec (Šolski
center Slovenj Gradec), izdano leta 2007,
2008. gnr-322254
Lazič Andraž, Suhor pri Dol. Toplicah
1A, Dolenjske Toplice, spričevalo 4. letnika
in maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 2010. gnr-322129
Ljubič Uroš, Stićna 124, Ivančna Gorica,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2009. gne-322117
Ljubič Uroš, Stićna 124, Ivančna Gorica,
spričevali 1. in 2. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, izdana leta 2006 in
2007. gnf-322116
Ljubijankić Edvina, Ulica Vide Pregarčeve 45, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje ekonomske šole, Roška ulica, izdano leta 2006, 2007. gnw-322328
Markovčič Marko, Bojana Vodopivca 5,
Dornberk, spričevalo 9. razreda Osnovne
šole Solkan, izdano leta 2007. gnd-322268
Mavrič Irena, Bodrež 18, Kanal, indeks,
št. 01003103, izdala Pedagoška fakulteta.
gne-322342

Medja Damjana, Ljubljanska cesta 3,
Kranj, spričevalo - zaključno EDC - Zavoda
za strokovno izobraževanje, Kranj, št. I/50308, izdano leta 2008. gnc-322319
Mežan Matic, Selo pri Bledu 42, Bled,
maturitetno spričevalo ETŠ Kranj, izdano
leta 2011. gnm-322409
Mihičinac Darinka, Zaluka 2, 47280
OZALJ, Hrvaška, spričevalo 3. letnika
SSTU Beti - Metlika, izdano leta 1989.
gng-322140
Milanović Darko, Ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj, spričevalo - zaključno Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 2003.
gnw-322324
Milanovski Aleš, Dolinska 60, Koper Capodistria, spričevalo 8. razreda Osnovne
šole Koper, izdano leta 2007. gnu-322151
Mirtič Silvio, Ulica Staneta Rozmana 14,
Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in strokovne šole Črnomelj, smer strojni tehnik, izdano leta 2006.
gnh-322239
Mitrović Sonja, Brezje pri Grosupljem 87,
Grosuplje, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 1997 in 1998.
gnu-322276
Mlakar Ana, Partizanska cesta 45, Škofja
Loka, spričevalo od 1. do 8. razreda Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, izdano
leta 1981–1988. gnk-322286
Mlinar Ines, Jurčičeva cesta 5, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Slovenj Gradec, št. 172, izdano leta 2000, izdano na ime Koren Ines.
gnp-322356
Mravljak Nejc, Koroška cesta 76, Radlje
ob Dravi, spričevalo 3., 4. letnika, obvestilo
o uspehu na maturi in maturitetno spričevalo
ŠC Ravne na Koroškem, izdano leta 2007,
2008, 2008, 2008. gnk-322186
Naglič Tomaž, Kidričevo naselje 2, Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
št. II/974, izdano leta 1994. gnm-322134
Omerbašić Nermin, Ljubljanska cesta 9,
Postojna, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Postojna, št. I - E/802, izdano leta
2001. gnj-322137
Otorepec Iris, Vrbje 10, Žalec, spričevalo
9. razreda Osnovne šole Žalec, št. XII/210,
izdano leta 2007. gnj-322287
Ozimek Kaja, Pionirska cesta 8, Log pri
Brezovici, spričevalo 1. letnika Ekonomske
gimnazije, izdano leta 2007. gnm-322234
Ozimek Kaja, Pionirska cesta 8, Log pri
Brezovici, spričevalo 2. letnika Ekonomske
srednje šole, izdano leta 2009. gnl-322235
Pagon Mojca, Tomšičeva ulica 13, Idrija,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 2003. gnr-322329
Pahor Andreja, Opatje selo 72E, Miren,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje družboslovne in ekonomske šole Nova Gorica, izdano leta 1989, 1990. gnt-322302
Panzova Natalija, Tomačevo 39, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1989. gnt-322152
Perčič Jani, Veliki Lipoglav 2, Grosuplje,
maturitetno spričevalo Srednje lesarske šola
v Ljubljani, izdano leta 2007. gns-322178
Petrov Marta, Žibertova ulica 26 a, Ljubljana, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za oblikovanje v Ljubljani, izdana v letih od
1975 do 1978. gnv-322125
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Pintarič Janja, Ivanjševci ob Ščavnici 7,
Spodnji Ivanjci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne in tekstilne šole Murska
Sobota, št. ID-TKT-141, izdano leta 1998.
gnc-322294
Pinter Branko, Radelca 8, Podvelka,
spričevalo Srednje lesarske šole Maribor,
št. 3166, izdano leta 2004. gny-322397
Pirc Veronika, Kandijska cesta 43, Novo
mesto, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole Matlika, izdano leta 2007–2010.
gnv-322225
Piškur Nina, Beblerjev trg 12, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Ferda
Vesela, Šentvid pri Stični, izdano leta 2003,
izdano na ime Fric Nina. gnt-322210
Podobnik Janja, Brekovice 3, Žiri, spričevalo 1. letnika SEUAŠ Kranj, izdano leta
2000. gnh-322414
Podobnik Janja, Brekovice 3, Žiri, spričevalo 2. letnika SEUAŠ Kranj, izdano leta
2001. gnm-322413
Pogačnik Nina, Nemilje 13, Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 2007 in 2008.
gnu-322201
Potočnik Anja, Dašnica 126, Železniki,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Kranj,
št. 1/ET/547, izdano leta 2005. gnf-322191
Potokar Karmi, Cesta na Zlato polje 12,
Zagorje ob Savi, spričevalo 1. letnik Gimnazije in srednje ekonomske šole Trbovlje,
izdano leta 2004. gnp-322206
Pršo Ernest, Levstikova 12, Zagorje ob
Savi, spričevalo 1. letnika Vrtnarske šole
Celje, št. 10 - 1VT/2007, izdano leta 2007.
gnd-322143
Pšeničnik Klaudija, Meža 156A, Dravograd, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Muta, izdano leta 1998, izdano na ime Poklinek Klaudija. gne-322142
Pungeršek Ksenja Sonja, Cesta 1.
maja 69, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole, izdano leta
1991. gng-322165
Raci Bernarda, Vrhovci, cesta X/22, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnik Srednješolski
center tehniško-pedagoške usmeritve Murska Sobota p.o., izdano leta 1981 in 1982,
izdano na ime Zver Bernarda. gnh-322214
Robek Nina, Koglo 1, Šmarješke Toplice,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o poklicni maturi Šolskega centra Novo mesto,
izdano leta 2005, 2006, 2007. gnw-322349
Robnik Miha, Krnica 34, Luče, spričevali
3. in 4. letnika I. Gimnazije v Celju, izdani
leta 2004 in 2005. gns-322128
Ručman - Peklaj Andreja, Ljubljanska 83,
Domžale, spričevalo 1. letnika ZUIM Kamnik,
št. 80/I, izdano leta 2000. gnz-322246
Ručman - Peklaj Andreja, Ljubljanska 83,
Domžale, spričevalo 3. letnika ZUIM Kamnik,
št. 80/I, izdano leta 2002. gny-322247
Ručman - Peklaj Andreja, Ljubljanska 83,
Domžale, spričevalo 4. letnika ZUIM Kamnik,
št. 80/I, izdano leta 2003. gnc-322248
Ručman - Peklaj Andreja, Ljubljanska 83, Domžale, spričevalo o zaključnem
izpitu ZUIM Kamnik, izdano leta 2003.
gnv-322250
Rupnik Rok, Lojzeta Hrovata 10, Kranj,
spričevalo 9. razreda Osnovne šole Matije
Čopa, izdano leta 2002. gno-322332
Rupret Julija, Kajuhova 6, Sevnica, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 1998 in 1999. gns-322207
Rus Miha, Dolenja vas pri Polh. Gradcu 71, Polhov Gradec, spričevalo o poklicni
maturi, izdala Srednja gradbena, geodetska
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in ekonomska šola v Ljubljani, izdano leta
2003. gnx-322348
Safran Larisa, Prisoja 4, Radlje ob Dravi,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Slovenj
Gradec, izdano leta 1996. gnr-322354
Salkić Tilen, Ledina 7, Zasip, Bled, maturitetno spričevalo Srednje šole tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 2005. gnb-322395
Seničar Vili, Prekorje 50, Škofja vas,
diplomo Visoke ekonomsko-komercialne
šole Maribor, št. I-4481, leto izdaje 1978.
gnd-322243
Simšič Maja, Parje 30, Pivka, spričevalo
4. letnika Šolskega centra Postojna, izdano
leta 2011. gnr-322429
Sivec Anastazija, Livek 8H, Kobarid, spričevalo 2. letnika SETŠ Nova Gorica, št. 5312008, izdano leta 2008. gnf-322291
Smrke Barbara, Trebanjski vrh 15, Velika Loka, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter potrdilo o poklicni maturi Srednje
upravno-administrativne šole Ljubljana, izdano leta 2004, 2005, 2006, 2007, 2007.
gnk-322136
Sraka Jasmina, Spodnja Ščavnica 65,
Gornja Radgona, spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta
2007. gnt-322177
Sraka Jasmina, Spodnja Ščavnica 65,
Gornja Radgona, maturitetno spričevalo
Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta
2007. gnw-322149
Stanonik Klavdija, Smoldno 3, Poljane
nad Škofjo Loko, indeks, št. 11040029, izdala Fakulteta za zdravstvene vede Ljubljana.
gnp-322306
Stiplovšek Blaž, Belo 20, Šmarje pri Jelšah, indeks, št. 26203096, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo. gnm-322263
Stolnik Ostrš Nastja, Vičava 48, Ptuj,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2011. gnc-322219
Strakoš Lea, Bertoncljeva 37, Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomsko-trgovske šole
Kranj, izdano leta 2011. gnw-322374
Šafarič Darko, Apače 150A, Apače, maturitetno spričevalo Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 1982. gng-322340
Šahić Aldijana, Cesta Dušana Kvedra 34, Litija, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2009. gnw-322174
Šebenik Žiga, Podpeška cesta 226, Notranje Gorice, spričevalo 1. letnika Srednje
lesarske šole, program mizar, izdano leta
2010. gnm-322284
Šebok Sara, Selo 135, Prosenjakovci Partosfalva, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za oblikovanje Maribor, izdano
leta 2011. gnp-322281
Šestek Adrijana, Gornji log 9, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2006.
gnx-322273
Šilar Polona, Zbilje 3C, Medvode, indeks, št. 18051179, izdala Filozofska fakulteta. gnr-322408
Šinkovec Sanja, Borovniško naselje 1,
Kisovec, spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5. letnika Srednje šole Zagorje, izdano leta 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, izdano na ime Bolte Sanja. gnd-322168
Škvarč Vesna, Col 17A, Col, maturitetno
spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi Škofijske gimnazije Vipava, izdano leta
2009. gnw-322253
Šošterič Stanislava, Veliki Dol 41, Koprivnica, spričevalo 1. letnika Ekonomske
in trgovske šole Brežice, izdano leta 2002.
gnn-322333
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Šošterič Stanislava, Veliki Dol 41, Koprivnica, spričevalo 2. letnika Ekonomske
in trgovske šole Brežice, izdano leta 2003.
gnm-322334
Štern Jaka, Mandeljčeva pot 9, Kranj,
spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovske šole, št. VI/645, izdano leta
2010. gnp-322131
Šubic Tina, Na Klisu 1, Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja Vrhnika,
izdano leta 2002. gnd-322343
Švent Žiga, Vojkova 12A, Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra Velenje, izdano leta 2006, 2007. gnr-322379
Tešić Mladen, Rakuševa ulica 10, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehniških strok v Ljubljani, izdano leta 2005.
gny-322372
Tirović Sanita, Zgornje Duplje 6A, Duplje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 2004. gns-322228
Tirović Sanita, Zgornje Duplje 6A, Duplje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 2005. gnr-322229
Turk Matej, Seidlova cesta 52, Novo mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 1999, 2000. gni-322163
Turk Neja, Mala Cikava 14, Novo mesto, indeks, št. 27005527, izdala Fakulteta
za matematiko in fiziko, leto izdaje 2007.
gne-322167
Univerza v Ljubljani FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana, diplomo na ime Bremec
Tina, izdajatelj UL FGG, izdana 21. 12.
2007, številka 2989/H. gnc-322423
Vakov Matej Bončina, Razgled 2, Piran
- Pirano, spričevalo 2. letnika Gimnazije Piran. gnf-322220
Valant Tjaša, Bleiweisova 66, Kranj, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Naklo, št.
IV/294, izdano leta 2003/2004. gnz-322171
Velepec Matic, Breznikova cesta 93,
Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2009.
gnp-322256
Vesić Danijela, Glinškova ploščad 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1997. gnk-322161
Vidas Andreja, Kolodvorska cesta 10,
Kočevje, spričevalo 1., 2. in 3. letnik Gimnazije Kočevje, izdano leta 2008, 2009,
2010. gns-322378
Vidmar Vasja, Martinj hrib 7, Logatec, spričevali 3. in 4. letnika in maturitetno spričevalo, izdala Srednja ekonomska
šola Postojna, izdana leta 2002 in 2003.
gnq-322355
Virant Bojan, Volčji Potok 7, Radomlje,
spričevalo prekvalifikacije za poklic elektrikar energetik, izdala Srednja šola tehniških
strok Šiška, št. 1591/2010, izdano leta 2005.
gno-322215
Virant Bojan, Volčji Potok 7, Radomlje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ZPS, Titovi zavodi Litostroj, Ljubljana, Poklicna kovinarska
in elektro šola - kovinarski odsek, izdano
leta 1980, 1981 in 1982. gnf-322216
Vizovišek Ana, Senično 126, Križe, diplomo Fakultete za organizacijske vede,
Univerza v Mariboru, št. D03519, izdana na
priimek Grm Ana. gnc-322169
Vöröš Sanja, Murski Črnci 8, Tišina, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Murska Sobota, izdano 2008. gne-322267
Vratarič - Vidmar Brigita, Jurkovičeva
ulica 5, Radenci, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije

Ljubljane, št. 53/2000, izdano leta 2001, izdano na ime Vidmar Brigita. gno-322132
Vukotić Ljiljana, Mladinska 5, Gornja
Radgona, diplomo Srednje družboslovne
in ekonomske šole Murska Sobota, št. I PF/90, leto izdaje 1985. gny-322172
Zejnilović Selvir, Šmartinska 135C, Ljubljana, certifikat Šolskega centra Celje, št.
IZO-07/2126, leto izdaje 2007. gnz-322421
Zore Luka, Plešičeva ulica 43, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2010.
gnb-322170
Zupančič Tomaž, Trzinska 27, Mengeš,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 2007, 2009. gnh-322139
Zvonar Lea, Kosovelova ulica 11, Radovljica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj,
št. IV/501-3, izdano leta 2011. gnz-322196
Žagar Anja, Cesta pod Tičnico 17, Rakek, maturitetno spričevalo Šolskega centra
Postojna, izdano leta 2005. gns-322203
Žgajner Agata, Kidričeva ulica 77, Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Celje, izdano leta
1994. gno-322182
Žganec Mario, Agrokombinatska cesta
6a, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika, obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu
in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2010.
gnc-322198
Žiberna Nina, Komen 132C, Komen, indeks, št. 20040590, izdala Pravna fakulteta.
gnf-322316
Žigante Teja, Vanganelska 49d, Koper Capodistria, spričevalo o končani OŠ Pinka
Tomažiča, izdano leta 1994. gnk-322411
Žnidarič Boris, Črešnjevci 41A, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, št. 105/I-136/86, izdano leta
1986. gnz-322396
Žučko Ksenija, Kozje 177, Kozje, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Kozje, izdano
leta 1989, izdano na ime Leskovšek Ksenija. gns-322153

Drugo preklicujejo
Andrej Trampuž s.p., Čehovini 8, Štanjel,
licenco skupnosti, št. 007364/012 za vlečno
vozilo SCANIA R 620, registrska številka KP
POWER, izdana 29. 8. 2008, z veljavnostjo
do 21. 11. 2012. gnq-322305
Avsec Tia, Prekmurska ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 42009001, izdala
Akademija za likovno umetnost v Ljubljani.
gnz-322371
Avtoprevozništvo Kobal Dušan s.p., Trtnikova 11, Ljubljana - Polje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018679000,
za voznika Ivana Milojković, izdajatelj Cetis.
gnu-322176
Bevc Kajetana, Laknerjeva 11, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gne-322242
Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska
Gora, dovolilnico, številka 2304, za državo
Hrvaška. gni-322213
Bosiger Sara, Cesta Staneta Žagarja 25,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 19466834,
izdala Ekonomska fakulteta. gno-322282
Brsan Tjaša, Pod Srobotnikom 34, Straža, preklic indeksa in študentkse izkaznice,
št. 18091687, izdala Filozofska fakulteta.
gng-322390
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Černe Klemen, Delavska ulica 23, Maribor, študentsko izkaznico, št. 41100048,
izdala Medicinska fakulteta. gnz-322221
Delič Jakub, Dolnje Ložine 19, Stara
Cerkev, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Kočevje. gng-322265
Gashi Miri, Pirešica 18, Velenje, certifikat
NPK, zidar za zidanje in ometavanje, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007.
gnn-322358
Goranc Tina, Dolnje Ležeče 80, Divača,
študentsko izkaznico, št. 71100759, izdala
Biotehniška fakulteta Ljubljana, Univerza v
Ljubljani. gnm-322209
Grabrijan Katarina, Vegova ulica 1, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 31100161,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gns-322353
Hojs Marijan, Maistrova ulica 16, Kamnik, potrdilo o vpisu v evidenco pri Ministrstvu za pravosodje za Baranašič Erik
št. 165-02-16/2000/134 z dne 6. 6. 2007,
potrdilo o vpisu v evidenco pri Ministrstvu za
pravosodje za Stanković Damjan št. 165-0216/2000/249, z dne 7. 12. 2010, 21 Pobotnic
izvršitelja (potrdilo o prevzemu gotovine) št.
od vključno 12779 do vključno 12800, 29
Pobotnic izvršitelja (potrdilo o prevzemu
gotovine) št. od vključno 13121 do vključno 13150, 1 kos Spis izvršitelja o izvršbi
št. IZV 2010/00436, opr. št. na Okrajnem
sodišču v Ljubljani VL 2009/95074, 1 kos
Spis izvršitelja o izvršbi št. IZV 2010/18390,
opr. št. na Okrajnem sodišču Škofja Loka
VL 2010/35766, 3 kose obrazec Rubežno
cenilni zapisnik izvršitelja z oznako Marijan
Hojs-Izvršitelj Kamnik, z odtisnjenim žigom
izvršitelja, 60 kosov – Samolepilne nalepke
z oznako zarubljeno, izvršitelj Hojs Kamnik,
40 kosov obrazec Opozorilo pred nasilnim
vstopom z oznako izvršitelja Marijan Hojs –
Kamnik. Ob-4590/11
Horvat Katja, Gradnikova cesta 59, Radovljica, študentsko izkaznico, št. 63080041,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnt-322327
Ivančič Nika, Kamno 39, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 01006324, izdala Pedagoška fakulteta. gnv-322275
Jarašević Ajdin, Pot v dolino 20F, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnw-322249
Joldić Ilda, Cesta na Čuklje 26, Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico,
št. 19530871, izdala Ekonomska fakulteta.
gnh-322264
Juhant Robi, Ljubljanska cesta 100,
Domžale, preklic 1., 2., 3. letnika in zaključnega spričevala Srednje frizerske šole, izdana leta 2002, 2003, 2004. gng-322115
Kalač Jasmina, Na Lazih 4, Brezovica pri
Ljubljani, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET.
gnw-322224
Klinc Petra, Cesta 55a, Videm-Dobrepolje, študentsko izkaznico, št. 01010057,
izdala Pedagoška fakulteta. gnh-322164
Knežević Aleš Anja, Podjunska 25, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21070960,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gnc-322269
Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana, štampiljko okrogle oblike, na sredini je lik konja,
na obodu napis KOBILARNA LIPICA 1580
SLOVENIJA, s številko 1. gnm-322359
Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana, štampiljko okrogle oblike, na sredini je lik konja,
na obodu napis KOBILARNA LIPICA 1580
SLOVENIJA , s številko 2. gnl-322360
Kokot Gregor, Andraž nad Polzelo 36,
Žalec, preklic študentske izkaznice in inde-

ksa, vpisna št. 18050549, Filozofska fakulteta. gnr-322404
Korošec Žiga, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica, dijaško izkaznico, izdala SŠGT
- Maribor. gnl-322135
Kozlar Miha, Trnje 100A, Črenšovci, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Franca
Miklošiča Ljutomer. gno-322257
Kralj Simon, Mengeška cesta 34a, Trzin,
študentsko izkaznico, št. 63060141, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gng-322190
Kranjec Vesna, Dolenja vas 95, Prebold,
študentsko izkaznico, št. 19509438, izdala
Ekonomska fakulteta. gnv-322425
Krivec Tina, Stari trg 199, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 81671142,
izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor. gnq-322430
Krnc Matjaž, Pameče 193, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 63060198,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnc-322244
Krstić Ana, Brankova ulica 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 13050110478, izdala BIC Višja šola za živilstvo in prehrano
v Ljubljani. gnt-322377
Kukovič Milena, Razgor 6, Vojnik, študentsko izkaznico, št. 022290000, izdala
Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor.
gnv-322150
Lah Nejc, Kerševanova ulica 17, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Šolski center
za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo.
gnc-322344
Lazić Živorad, Gostinčičeva 16, Ljubljana, potrdilo za voznike št. 008581/SŠD37-25328/2010, za cestni prevoz blaga v okviru
licence Skupnosti, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnu-322401
Linde Rosemarie, Medno 57, Ljubljana Šentvid, študentsko izkaznico, št. 18103096,
izdala Filozofska fakulteta. gnz-322271
MAGNET D.O.O., Bukovska vas 13/A,
Šentjanž pri Dravogradu, licenco, za vozilo
MAN TGX 18.440 BLS, registrska številka
SG CE-989. gnn-322308
Mančić Igor, Ulica Hermana Potočnika 35, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 41056460, izdala Fakulteta za organizacijske vede v Kranju. gnn-322383
Marinovič Staša, Dolenja vas 48, Zagorje
ob Savi, študentsko izkaznico, št. 20030309,
izdala Pravna fakulteta. gnh-322314
Matasić Tomislav, Ulica Pohorskega
bataljona 32, Ljubljana, dijaško izkaznico,
izdala Srednja šola za elektrotehniko in
računalništvo v Ljubljani, št. 0005969061.
gnm-322159
Matija Smrtnik s.p., Na Brce 3, Brezovica
pri Ljubljani, digitalno tahografsko kartico,
št. 2070500000417000, izdajatelj Cetis d.d.
gnb-322420
Napret Monika, Stranski Vrh 6, Litija,
študentsko izkaznico, št. 01003223, izdala
Pedagoška fakulteta. gnn-322283
Nastran Vinko s.p., Voglje, Na
vasi 10, Šenčur, dovolilnico, številka 00854,
za državo Slovenijo, oznaka države SLO.
gnj-322212
Nikolić Dajana, Cesta dveh cesarjev 106I, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 04039386, izdala Fakulteta za upravo.
gnq-322230
Novak Sara, Velike Pece 20, Šentvid pri
Stični, študentsko izkaznico, št. 11080216,
izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana.
gnc-322194
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Omahen Sebastjan, Koleševa 10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
za računalništvo, Ljubljana. gnn-322133
Pajk Valentina, Vezovje 3, Šentjur, študentsko izkaznico, št. 18100961, izdala Filozofska fakulteta. gnn-322233
Petek Matej, Dolsko 50, Dol pri Ljubljani,
dijaško mesečno vozovnico za medkrajevni
promet, smer Dolsko–Ljubljana, izdala Veolia Ljubljana. gnz-322121
Pikš David, Černetova 12, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gnh-322189
Plazovnik Niko, Goriški Vrh 35, Dravograd, dijaško izkaznico, izdala Lesarska šola Slovenj Gradec, št. 0006037058.
gnd-322193
Podkrajšek Miha, Trubarjeva cesta 12,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnw-322199
Podlesek Alan, Sebeborci 3C, Martjanci,
študentsko izkaznico, št. 93576047, izdala
FERI, Univerza v Mariboru. gnc-322119
Polak Luka, Kašeljska cesta 13, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina v Ljubljani. gnl-322160
Prevozi Bregar Roman Bregar s.p., Šalka vas 146, Kočevje, delovno dovoljenje potrdilo št. 008372/BGD 26-2-11067/2007,
izdano pri OZS 26. 11. 2007, za voznika
Esada Jurkovića, z veljavnostjo od 26. 11.
2007 do 16. 10. 2008. gnl-322185
Preza d.o.o., Cesta v Šmartno 7B, Ljubljana, HRV - dovolilnico, izdala Gospodarska zbornica Slovenije, št. 0001101.
gnj-322187
Prijatelj Maja, Ulica Slavka Gruma 28, Novo mesto, študentsko izkaznico,
št. 01010117, izdala Pedagoška fakulteta.
gng-322240
Pušenjak Sara, Cvetlična 5, Ljutomer,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola
Murska Sobota. gnf-322416
Rožman Katja, Zgornja Ščavnica 96, Sv.
Ana v Slov. goricah, študentsko izkaznico,
št. 01007450, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnx-322373
Saloski Hajet, V Kladeh 15, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena,
geodetska in ekonomska šola v Ljubljani.
gnv-322375
Sanda Kaja, Savinjska cesta 69, Žalec,
študentsko izkaznico, št. F0005061, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. gnx-322398
Senjak Jure, Milje 51, Visoko, študentsko
izkaznico, št. 49080031, izdala Gea College. gnq-322180
Skočir Luka, Milčinskega ulica 11, Celje,
študentsko izkaznico, št. 41090066, izdala
Medicinska fakulteta. gnx-322223
Smrtnik Matija, Požarnice 51, Brezovica
pri Ljubljani, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500003245000, izdajatelj Cetis d.d.
gnc-322394
Strmole Neža, Zasavska 28, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnr-322204
Svet Luka, Pot na Fužine 43, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnt-322277
Škorić Helvida, Cerovica 10, Šmartno pri
Litiji, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za tehnika zdravstvene nege, izdal Klinični center Ljubljana, leta 2008. gnd-322218
Štupica Franc s.p., Žlebič 20 A, Ribnica, licenco, številka 007044/024, veljavna
do 25. 10. 2012, za vozilo MAN H05 TGA
18.463 4X2, registrska številka LJ 80-5HR.
gnw-322307
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Tavčar Sabina, Sopotnica 13A, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 20090403,
izdala Pravna fakulteta. gnj-322362
Tomažin Matej, Zrkovska cesta 105C,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1001962. gnu-322426
Tomc Juta, Agrarne reforme 24, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 61259979, izdala Univerza v Mariboru
(Pef). gni-322313
Trkaj Mojca, Brodarjev trg 10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19399998,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnq-322380
Turk Urška, Trata III/2, Kočevje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje,
št. 0005996732. gni-322363
Ule Mojca, Selo pri Zagorju 48, Zagorje
ob Savi, študentsko izkaznico, št. 31100188,
izdala Fakulteta za farmacijo. gne-322217
Vasle Tomaž, Grušovlje 15A, Rečica ob
Savinji, potrdilo o opravljenem zaključnem
izpitu, izdajatelj Center srednjih šol Velenje,
leto izdaje 1992. gnt-322427
Velušček Nejc, Ulica Matevža Veluščka 7, Solkan, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500012582000, izdajatelj Cetis d.d.
gnk-322361
Venko Anton, Dol pod Gojko 33, Frankolovo, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500010486000, izdajatelj Cetis d.d.
gnu-322351
Vidmar Gregor, Veliki Obrež 73, Dobova,
študentsko izkaznico, št. 93624144, izdala
FERI, Univerza Maribor. gnv-322200
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