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Javni razpisi
Št. 183-1/2011
Ob-4749/11
Ministrstvo za pravosodje na podlagi določb tretjega in četrtega odstavka 13. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB2; v nadaljevanju:
ZMZ) v zvezi z določbami 106. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS,
št. 99/10; v nadaljevanju: novela ZMZ-B)
objavlja
javni razpis
za imenovanje svetovalcev za begunce
1. Za svetovalca za begunce je lahko
imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje
(peti odstavek 13. člena ZMZ):
– je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora;
– je poslovno sposoben in ima splošno
zdravstveno zmožnost;
– je opravil pravniški državni izpit ali ima
v Republiki Sloveniji zaključeno univerzitetno izobrazbo pravne smeri ali je končal
enako raven izobraževanja v tujini, priznano
v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in
vrednotenje izobraževanja in ima opravljeno
preverjanje znanja iz splošnega upravnega
postopka, upravnega spora, prava človekovih pravic ter prava mednarodne zaščite;
– aktivno obvlada slovenski jezik;
– je vreden zaupanja za opravljanje dela
svetovalca za begunce;
– je ob prijavi mlajši od 70 let;
– ni pravnomočno kaznovan za kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in
za katero je zagrožena kazen zapora šestih
mesecev ali hujša kazen;
– ni v kazenskem postopku za kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in
za katero je zagrožena kazen zapora šestih
mesecev ali hujša kazen;
– ni zaposlen na ministrstvu, pristojnem
za notranje zadeve ali Policiji ali ne opravlja
drugega plačanega dela za Republiko Slovenijo, ki vzbuja vtis, da pri dajanju podpore
in pravne pomoči iz drugega odstavka tega
člena ne bo nepristranski.
2. Poleg podatkov iz prejšnjega točke
morajo kandidati za svetovalce za begunce
v prijavi na razpis navesti tudi osebno ime,
naslov prebivališča ter kontaktne podatke
(telefonska številka ter naslov elektronske
pošte) (šesti odstavek 13. člena ZMZ).
3. Odvetnikom, vpisanim v imenik odvetnikov po Zakonu o odvetništvu (Uradni list
RS, št. 18/93, 24/01, 54/08 in 35/09), ni treba
dokazovati pogojev od prve do pete alineje
1. točke (sedmi odstavek 13. člena ZMZ).

4. Kandidati morajo prijavi priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– izjavo ali drugo dokazilo, da je državljan Republike Slovenije ali države članice
Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora (pogoj iz prve
alineje 1. točke);
– potrdilo osebnega zdravnika, ki ne sme
biti starejše od 6 mesecev od dneva objave javnega poziva (pogoj iz druge alineje
1. točke);
– izjavo ali drugo dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in
opravljenem pravniškem državnem izpitu
ali zaključeni univerzitetni izobrazbi pravne
smeri v Republiki Sloveniji ali končanju enake ravni izobraževanja v tujini, priznanem
v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in
vrednotenje izobraževanja (pogoja iz tretje
in četrte alineje 1. točke);
– izjavo ali drugo dokazilo, da ni bil pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti in za katero je
zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali
hujša kazen, in da ni v kazenskem postopku
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen (pogoja
iz sedme in osme alineje 1. točke);
– izjavo, da za namen tega javnega razpisa dovoljuje Ministrstvu za pravosodje
pridobitev podatkov iz prve, tretje, četrte,
šeste in devete alineje te točke iz uradnih
evidenc, sicer mora navedena dokazila dostaviti sam.
5. Prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev je potrebno vložiti
v roku 15 dni od objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije. Z nepopolnimi ali prepozno vloženimi prijavami
se ravna v skladu z Zakonom o upravnem
postopku.
6. Kandidati naj prijave pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni
razpis – Svetovalci za begunce« na naslov
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.
7. Izbrane kandidate bo imenoval minister za pravosodje z dokončno odločbo.
8. Za informacije o javnem razpisu lahko
pokličete na tel. 01/369-54-27.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4705/11
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
(Uradni list RS, št. 43/06, 76/10), Uredbe
o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje
in razvijanje slovenske identitete zunaj Re-

publike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06)
in Proračuna Republike Slovenije za leto
2012 (Uradni list RS, št. 96/10) Urad Vlade
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje A v letu 2012:
finančna podpora avtohtoni slovenski
narodni skupnosti v zamejstvu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000
Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad).
2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno
področje A v letu 2012: finančna podpora
avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega razpisa) je
spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo
v sosednjih državah.
Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete;
2. krepitev znanstvene dejavnosti;
3. krepite gospodarske dejavnosti;
4. vključevanje mladih in dejavnosti za
mlade;
5. vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah;
6. medsebojno povezovanje oziroma
čezmejno povezovanje.
3) Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje rednega
delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namen
in cilje javnega razpisa.
4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki,
ustanove, društva, organizacije in poslovni
subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na
področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.
5) Pomen izrazov
Redna dejavnost organizacije so redne
naloge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec
izvaja vsako leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kontinuirano organiziranost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz
medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih se
za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški, itd.).
Projekt je začasnega značaja in njegov
cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt
omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten
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rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih
posebnosti mogoče razlikovati od podobnih
projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti v okviru projekta.
Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodne skupnosti, ki
povezujejo registrirane organizacije in društva slovenske skupnosti in ki delujejo vsaj
deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja
z matično domovino Republiko Slovenijo;
– da spoštuje postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Redne dejavnosti in projekti, ki ne bodo
izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore,
so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme iz drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi
mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge so lahko pred dokončno odločitvijo strokovne komisije glede sofinanciranja usklajene tudi z drugimi državnimi institucijami.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah
v letu 2012 znaša 6.800.000 EUR.
Sredstva, dodeljena za leto 2012, morajo
biti porabljena v letu 2012.
S prijaviteljem, ki mu je odobrena finančna podpora, Urad sklene pogodbo, ki je lahko večletna.
9) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za
dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorec
pogodbe) je na razpolago na spletni strani
Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu http://www.uszs.gov.si pod rubriko Javne objave in na spletnem portalu
http://www.slovenija-danes.slovenci.si.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu
Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljub
ljana, tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9.
in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije,
v času uradnih ur.
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10) Način prijave
Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Narodnega
sveta koroških Slovencev (NSKS) Viktringer Ring 26, A-9020 Klagenfurt-Celovec,
Avstrija.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma
osebno predložijo na Urad Vlade RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge
tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo
na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb,
Hrvaška.
Prosilci iz Republike Italije svoje vloge
tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na
sedež Slovenske kulturno gospodarske zveze (SKGZ), Ul. S. Francesco 20/III, 34133
Trieste/Trst, Italija, Italija.
Prosilci iz Republike Madžarske svoje
vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/ Szentgotthárd, Madžarska.
Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Vloga mora biti obvezno posredovana na
prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci v zamejstvu 2012«,
– polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
11) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana na pošti do vključno 28. 10. 2011
oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj navedenih sprejemnih mestih.
Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
12) Odpiranje vlog: posebne komisije za
odpiranje bodo pričele z odpiranjem vlog
najkasneje 7. 11. 2011.
Odpiranje vlog ni javno.
13) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija
javnega razpisa.
Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
14) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane
najkasneje 31. 1. 2012.
15) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu, vsak
dan med 9. in 14. uro, tel. 01/230-80-00,
faks: 01/230-80-17 ter po elektronski pošti
na naslovu: urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ob-4706/11
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
(Uradni list RS, št. 43/06, 76/10), Uredbe
o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje
in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06)
in Proračuna Republike Slovenije za leto
2012 (Uradni list RS, št. 96/10) Urad Vlade
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje B v letu 2012:
finančna podpora Slovencem po svetu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000
Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad).
2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2012: finančna podpora Slovencem po svetu (v nadaljevanju: javnega
razpisa) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v tujini.
Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete;
2. krepitev znanstvene dejavnosti;
3. krepite gospodarske dejavnosti;
4. vključevanje mladih in dejavnosti za
mlade;
5. vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah;
6. medsebojno povezovanje oziroma
čezmejno povezovanje.
3) Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje rednega
delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namen
in cilje javnega razpisa.
4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki,
ustanove, društva, organizacije in poslovni
subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na
področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.
5) Pomen izrazov
Redna dejavnost organizacije so redne
naloge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec
izvaja vsako leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kontinuirano organiziranost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz
medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih se
za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški, itd.).
Projekt je začasnega značaja in njegov
cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt
omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten
rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih
posebnosti mogoče razlikovati od podobnih
projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti v okviru projekta.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove slovenske identitete;
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– da ima pozitiven odnos do povezovanja
z matično domovino Republiko Slovenijo;
– da spoštuje postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Redne dejavnosti in projekti, ki ne bodo
izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore,
so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme iz drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi
mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge so lahko pred dokončno odločitvijo strokovne komisije glede sofinanciranja usklajene tudi z drugimi državnimi institucijami.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov Slovencev po svetu
v letu 2012 znaša 850.000 EUR.
Sredstva, dodeljena za leto 2012, morajo
biti porabljena v letu 2012.
S prijaviteljem, ki mu je odobrena finančna podpora, Urad sklene pogodbo, ki je lahko večletna.
9) Predvidena višina dodeljenih sredstev
Višina dodeljenih sredstev se določi glede na omejitve po posameznih kategorijah
in na podlagi meril. Merila so ovrednotena
s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista,
ki je dostopen v razpisni dokumentaciji.
10) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec
za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje
sredstev, navodila ter vzorca) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.
uszs.gov.si pod rubriko »Javne objave« in
na spletnem portalu http://www.slovenijadanes.slovenci.si.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/230-80-00 (vsak dan med
9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije,
v času uradnih ur.
11) Način prijave
Vloga mora biti obvezno posredovana na
prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci po svetu 2012«,
– polni naslov sprejemnega mesta (Urada), kot je naveden zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
12) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana na pošti do vključno 28. 10. 2011

oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada.
Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
13) Odpiranje vlog: posebne komisije za
odpiranje bodo pričele z odpiranjem vlog
najkasneje 7. 11. 2011.
Odpiranje vlog ni javno.
14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija
javnega razpisa.
Strokovna komisija bo ocenjevala prispele vloge po vrstnem redu prispetja, neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
15) Obveščanje o izboru
Odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 31. 1. 2012.
16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu, vsak
dan med 9. in 14. uro, tel. 01/230-80-00,
faks: 01/230-80-17 ter po elektronski pošti
na naslovu: urad.slovenci@gov.si
Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Št. 5100-21/2011-1
Ob-4739/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07
in 9/11), Memoranduma o soglasju o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi
med Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom
za znanost in tehnologijo in Ministrstvom za
kulturo Republike Slovenije in Ministrstvom
za izobraževanje, zunanost in kulturo Finske (Uradni list RS, – MP, št. 26/99), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Republiko Finsko v letih 2012–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
(1) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in finskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih 2012–2013 na
področjih:
naravoslovno-matematične vede;
tehniške vede;
biotehniške vede;
medicinske vede;
družboslovne vede;
humanistika.
(2) Bilateralni projekti trajajo dve leti.
(3) V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Finska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
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Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko
Finsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih finskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati
število prijav slovenskih in finskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
(1) Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
(2) Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
(3) Finska stran ne bo objavila javnega
razpisa, zato finske sodelujoče na projektu
prijavi samo slovenski prijavitelj.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
(1) Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu
2011, poglavje G – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-1/2011-1 z dne 7. 2.
2011. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4,
ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede
enaka 1.
(2) Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda direktor agencije na podlagi finančno
ovrednotenega izbora strokovne komisije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
(1) Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2012–2013 znaša okvirno 60.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2012–2013 je vezano
na sprejem finančnega načrta agencije za
navedeni leti ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
(2) Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in
porabo časa, za slovenske raziskovalce ob
obiskih na Finskem;
– stroške bivanja za finske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplom
cev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti
Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni
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stroške bivanja v hotelu B kategorije (***),
vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1.250 EUR mesečno;
– dnevnice za finske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS,
št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR;
– dnevnice za slovenske raziskovalce ob
obiskih na Finskem do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni
list RS, št. 16/07 ter 30/09), tj. 55,00 EUR.
(3) Agencija bo sofinancirala dejanske
stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije finskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali
dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic
ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku,
v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja
obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2012 do 31. decembra 2013.
9. Prijava na javni razpis
(1) Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-FI-JRPrijava/2011 izpolnjuje na spletnem portalu
ARRS eObrazci. Portal lahko uporabljajo
raziskovalci, vpisani v evidenco RO, skrbniki
spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki
RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki.
(2) Prijava na spletni portal eObrazci je
možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA,
SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom
(raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev
v RO ali ARRS).
(3) Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku oziroma, če je v obrazcu
zahtevano, tudi v angleškem jeziku.
10. Način, oblika in rok za predložitev
prijav
10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRSBI-FI-JR-Prijava/2011 na spletnem portalu
ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO
in prijavitelj-raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim
podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene
in digitalno podpisane na spletni portal do
petka, 28. 10. 2011 do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker
lahko pride do preobremenjenosti strež
nika.
10.2. Oddaja prijave brez digitalnega
podpisa
1) Prijavo na javni razpis je potrebno
izpolniti kot Prijavo na obrazcu ARRS-BI-FIJR-Prijava/2011 na spletnem portalu ARRS
eObrazci ter oddati v pisni obliki, ki mora biti
opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in
prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in
pisna, morata biti vsebinsko popolnoma
enaki.
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(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako » Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Finsko
v letih 2012–2013« in obvezno oznako prijave (ARRS-BI-FI-JR-Prijava/2011/ ……)
ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je
oddana pravočasno, če je izpolnjena na
spletnem portalu ARRS eObrazci in v pisni
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do petka, 28. 10. 2011, do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do petka,
28. 10. 2011, do 12. ure (poštni žig).
10.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (10.1.) – elektronska; točka
(10.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje
vse zahtevane podatke, kot jih določa ta
javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 4/11).
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma v sredo, 3. 11. 2011 ob
10. uri, v prostorih agencije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2011.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
(1) Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije,
www.arrs.si.
(2) Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo interesenti na spletnih
straneh ARRS oziroma na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
pri Fani Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na elektronski naslov: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-22/2011-1
Ob-4740/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11), v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1,
112/07 in 9/11), Uredbe o ratifikaciji sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo (MVZT) Republike
Slovenije in Državnim svetom za znanstveni in tehnološki razvoj (CNPQ) Federativne republike Brazilije (Uradni list RS-MP,
št. 22/09), Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Federativno republiko Brazilijo
v letih 2012–2014
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
brazilskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2012–2014 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
1. Rudarstvo s poudarkom na obnovi
degradirane prsti;
2. Kmetijstvo (meso, sadeži in soja) in
agrarno poslovanje;
3. Zdravje in okolje;
4. Znanosti o morju;
5. Jedrska energija in jezovi za hidroelektrarne;
6. Novi materiali.
Bilateralni projekti trajajo dve leti, in sicer
od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2014.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Federativna republika
Brazilija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Federativno
republiko Brazilijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj
vrhunskih brazilskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09). Mejna
vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora
izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
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brazilski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (v Braziliji: National Council for Scientific and Technological Development – CNPq, www.cnpq.br, Coordination for Bilateral Cooperation, International
Cooperation Office – ASCIN/CNPq; kontakt: Patricia Olano Morgantti, e-mail: cocbi@cnpq.br).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana
strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu 2011, poglavje G – Mednarodno
znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-1
z dne 7. 2. 2011.
Finančno ovrednoten izbor prijav za
sofinanciranje bo dogovorjen med pristojnima ustanovama obeh držav v obliki sklepnega dokumenta, predvidoma do konca
marca 2012. Na tej podlagi izda direktor
agencije sklep o izboru projektov, sprejetih
v sofinanciranje.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2012–2014 znaša okvirno
100.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2012–2014 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno
in porabo časa, za slovenske raziskovalce
ob obiskih v Federativni republiki Braziliji do
naslova gostujoče inštitucije;
– stroške bivanja za slovenske raziskovalce ob obiskih v Federativni republiki Braziliji, vendar največ do 100 EUR dnevno;
– dnevnice za slovenske raziskovalce
ob obiskih v Federativni republiki Braziliji
do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za službena
potovanja v tujino, Uradni list RS, št. 16/07
ter 30/09).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska; stroške v drugih
valutah (ameriških dolarjih ali brazilskih realih) bo obračunala po referenčnem tečaju
Evropske centralne banke na dan obračuna,
kot bo objavljen na spletni strani Banke Slovenije. Slovenski prijavitelj sam krije stroške
za svoje zdravstveno zavarovanje in vize.
Slovenski prijavitelj se s prijavo zavezuje,
da bo brazilskim gostujočim raziskovalcem
nudil administrativno in logistično podporo;
potne stroške, stroške bivanja in zdravstvenega zavarovanja ter dnevnice brazilskim
gostujočim raziskovalcem krije brazilska
stran.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. aprila 2012 do 31. marca 2014.
9. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-BR-JRPrijava/2011 izpolnjuje na spletnem portalu
ARRS eObrazci. Portal lahko uporabljajo
raziskovalci, vpisani v evidenco RO, skrbniki
spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki
RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki.

Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA,
SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom
(raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev
v RO ali ARRS).
Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku oziroma, če je v obrazcu zahtevano, tudi v angleškem jeziku.
10. Način, oblika in rok za predložitev
prijav
10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BIBR-JR-Prijava/2011 na spletnem portalu
ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO
in prijavitelj-raziskovalec).
Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in
digitalno podpisane na spletnem portalu do
srede, 16. 11. 2011 do 12. ure.
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko
pride do preobremenjenosti strežnika.
10.2. Oddaja prijave brez digitalnega
podpisa
Prijavo na javni razpis je potrebno izpolniti kot Prijavo na obrazcu ARRS-BI-BRJR-Prijava/2011 na spletnem portalu ARRS
eObrazci ter oddati v pisni obliki, ki mora biti
opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in
prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako » Ne odpiraj, prijava na
Javni razpis za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Federativno republiko Brazilijo
v letih 2012–2014« in obvezno oznako prijave (ARRS-BI-BR-JR-Prijava/2011/ ……)
ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci in v pisni obliki
prispe v glavno pisarno Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do srede, 16. 11. 2011, do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do srede,
16. 11. 2011, do 12. ure (poštni žig).
10.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (10.1.) – elektronska; točka
(10.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje
vse zahtevane podatke, kot jih določa ta
javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 4/11).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 18. 11. 2011 ob 10. uri,
v prostorih agencije.
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12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do marca 2012.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 410-12/2011-3
Ob-4674/11
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 57/10) v povezavi
s Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list
RS, št. 16/04 in spremembe) Statuta Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03)
objavlja Občina Majšperk (v nadaljevanju:
občina), Majšperk 32a, 2322 Majšperk
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi
in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje
pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega
roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje
gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju:
aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih
lovna površina leži v občini. S tem želimo
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo
in loviščem.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to
pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in
načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva
okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot
lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev
Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del
sredstev glede na lovno površino lovišča, ki
leži v občini. V primeru, da se sredstva ne
porabijo, se ostanek sredstev enakomerno
porazdeli med izbrane vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev je
1.368,05 EUR.
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5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti
v tekočem letu tudi porabljena.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor prejemnika,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje
obrazcev,
– Obrazce:
– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo, od dneva objave tega javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa, na
spletnih straneh Občine Majšperk in v vložišču občine.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na
javni razpis
Vlagatelji lahko vloge oddajo po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk ali
jo osebno vložijo v vložišču občine in sicer
najkasneje do vključno 20. 10. 2011 (velja
datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti
naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga
mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji
strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis –
sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene
vloge bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog:
odpiranje vlog bo vodila komisija imenovana
s strani županje, dne 21. 10. 2011 ob 11. uri,
v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 32a,
2322 Majšperk. Odpiranje vlog ni javno.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacij.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine, www.majsperk.si. ali pa
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
delovni dan, v času uradnih ur občinske
uprave Občine Majšperk.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan oziroma e-pošti.
Občina Majšperk
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Št. 410-12/2011-3
Ob-4675/11
Na podlagi Pravilnika Občine Majšperk
o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči
za izobraževanje (Uradni list RS, št. 24/06
in 71/11) Občina Majšperk,
razpisuje
sofinanciranje diplomskih,
magistrskih in doktorskih del študentov
ter dodelitev denarnih pomoči
v letu 2011
I. V letu 2011 bo Občina Majšperk:
– sofinancirala diplomska, magistrska in
doktorska dela študentov,
– dodelila denarne pomoči za bivanje
študentov v tujini in
– dodelila denarne pomoči za športnika
ali kulturnika iz proračuna Občine Majšperk,
v skupni višini 3.100,00 EUR.
II. Sofinanciranja diplomskih, magistrskih
in doktorskih del
Pravico do sofinanciranja diplomskih,
magistrskih in doktorskih del imajo študenti:
– 4. letnika univerzitetnega študija,
– podiplomskega študija,
– zadnjega letnika rednega ali izrednega
študija višjih in visokih strokovnih šol,
– državljani Republike Slovenije in
– občani Občine Majšperk.
Sofinancirana bodo diplomska, magistrska in doktorska dela s poudarkom na razvojnih prioritetah Občine Majšperk, ki zajemajo naslednje teme:
1. človeški viri in socialno okolje v Občini
Majšperk,
2. ekologija in varstvo okolja v Občini
Majšperk,
3. pospeševanje gospodarskega razvoja
v Občini Majšperk,
4. naravna in kulturna dediščina v Občini
Majšperk ter
5. za razvoj občine pomembne vsebine.
III. Dodelitev denarne pomoči za bivanje
študentov v tujini
Pravico do denarne pomoči imajo študenti, ki študirajo v tujini, ki so izjemno nadarjeni in za tovrstne študije ni ustreznih
programov v Republiki Sloveniji.
Denarna pomoč se lahko dodeli kandidatom, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– med študijem začasno bivajo v tujini,
– imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk.
IV. Dodelitev denarne pomoči za športnika ali kulturnika
Pravico do denarne pomoči za športnika
ali kulturnika imajo učenci, dijaki in študentje
kateri izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo pridobljen status kulturnika
ali športnika,
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini
Majšperk.
V. Prijava za sofinanciranje iz II. točke
razpisa mora biti posredovana v obliki pisne vloge.
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– tiskan izvod diplome v eni izmed enostavnejših vezav,
– besedilo diplome v elektronski obliki,
– dokazilo o opravljenem zagovoru diplome oziroma potrdilo o diplomiranju iz katerega je razvidna ocena opravljene diplome,
– potrdilo o stalnem prebivališču (ni obvezno),
– fotokopija osebnega dokumenta,

– fotokopija transakcijskega računa,
– prevod besedila v slovenskem jeziku,
če je diploma napisana v tujem jeziku.
Prijava za pridobitev denarne pomoči
iz III. točke razpisa mora biti posredovana
v obliki pisne vloge.
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– potrdilo o vpisu v dodiplomski oziroma
podiplomski študij,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Majšperk,
– program dodiplomskega oziroma podiplomskega študija,
– potrdilo o začasnem prebivališču v tujini.
Prijava za pridobitev denarne pomoči
iz IV. točke razpisa mora biti posredovana
v obliki pisne vloge.
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– potrdilo o stalnem prebivališču (ni obvezno),
– fotokopija osebnega dokumenta,
– fotokopija transakcijskega računa,
– potrdilo o vpisu v šolo,
– dokazilo o statusu,
– dokazilo o uspehih na posameznih področjih,
– opis izvajanja dejavnosti.
VI. Merili za izbor dodelitve sofinanciranja iz II. točke razpisa sta tema naloge in
doseženi študijski uspeh. V primeru enake
teme imajo prednost tisti kandidati, ki imajo
boljšo povprečno oceno.
Merili za dodelitev denarne pomoči iz III.
točke razpisa sta študijski program, ki ni na
razpolago v Republiki Sloveniji. Prednost
imajo kandidati z boljšim študijskim uspehom.
Merila za dodelitev denarne pomoči iz
IV. točke razpisa so doseženi uspehi na posameznih področjih na mednarodni, državni
in občinski ravni. Prednost imajo kandidati
z večjimi mednarodnimi uspehi.
VII. Kandidati pošljejo vloge s prilogami v zaprti kuverti in z oznako »prošnja za
sofinanciranje študentov v letu 2011« na
naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32 a,
2322 Majšperk.
Rok za oddajo vlog je do 20. 10. 2011.
O odločitvi bodo kandidati obveščeni
v 30 dneh po oddani vlogi.
Dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Občini Majšperk, tel. 02/795-08-30.
Občina Majšperk
Ob-4701/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 13. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo objektov in površin
v Mestni občini Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
drugi javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju športa v javnem interesu
v Mestni občini Slovenj Gradec,
v letu 2011
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu,
ki niso prejeli sredstev na prvem razpisu
v letu 2011 in sicer po področjih do naslednjih višin:
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1.1. Šport otrok in mladine:
– programi športa nadarjenih otrok,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– 4.000 EUR,
– programi športa nadarjene mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport –
2.500 EUR.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih – 3041,54 EUR.
1.6. Športne prireditve klubov in društev
– 422,94 EUR.
1.12. Strokovno delo društev in zvez –
122,31 EUR.
2. Pogoji sofinanciranja:
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa in
niso prejela sredstev na prvem razpisu.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost
in znanje, ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe, in ki imajo
sedež v MO Slovenj Gradec.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu.
V skladu s pravilnikom imajo pravico do
sredstev za strokovno usposabljanje vsi
izvajalci, s katerimi bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2011. Sredstva
pridobijo tako, da po opravljenem usposabljanju predložijo ustrezno dokumentacijo
o opravljenem usposabljanju. Sofinancirani
bodo programi za obdobje od septembra do
decembra 2011.
3. Vsebina vloge:
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec
za področje, na katerem kandidira prosilec,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem razpisu,
– druge zahtevane priloge, razvidne na
prijavnem obrazcu.
4. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5,
2380 Slovenj Gradec, do najkasneje do petka, 22. 10. 2011, ali tega dne priporočeno
na pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – Javni razpis šport
»2« 2011«.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele
po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni petdnevni
rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne
dopolni vloge bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni in
vrednoteni na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilniku za vrednotenje programov športa v javnem interesu in
uporabo objektov in površin v Mestni občini
Slovenj Gradec.
Postopek obravnave in sprejem sklepa
o dodelitvi sredstev opravi komisija, ki jo
imenuje župan.

Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
zaključku razpisa, rezultati javnega razpisa
bodo objavljeni na internetni strani MO Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo
v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec,
ali jo poiščejo na spletni strani http://www.
slovenjgradec.si/, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. 02/884-62-82,
031/878-559, borut.marosek@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 274/2011
Ob-4712/11
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241
Spodnji Duplek na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter
v skladu z letnim načrtom pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Duplek za leto 2011, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
1. Prodajalec: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 819/11, travnik, v izmeri
752 m2,
b) parc. št. 819/12, travnik, v izmeri
677 m2,
c) parc. št. 819/13, travnik, v izmeri
620 m2,
d) parc. št. 819/14, travnik, v izmeri
600 m2,
e) parc. št. 819/15, travnik, v izmeri
589 m2,
f) parc. št. 819/16, travnik, v izmeri
695 m2,
vse vpisane v k.o. Zgornji Duplek.
Nepremičnine predstavljajo v naravi nezazidana stavbna zemljišča v ureditvenem
območju naselja z možnostjo priključitve
na javno infrastrukturo v neposredni bližini.
Na nepremičninah je knjižena služnostna
pravica položitve, dostopa in vzdrževanja
nizkonapetostnega in srednje napetostnega
kablovoda v korist Elektra Maribor, d.d.
Izhodiščna cena nepremičnin, ki so predmet prodaje je 53,00 EUR/m2.
Besedilo razpisa in obrazce za pripravo
ponudbe ter grafični prikaz parcel je mogoče
dobiti v prostorih občinske uprave Občine
Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji
Duplek, vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
v petek od 8. do 13. ure ter na spletni strani
občine: www.duplek.si.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja.
4. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno«.
b) Kupec plača davek na promet nepremičnin oziroma na dodano vrednost in nosi
vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva.
c) Kupec je dolžan v roku 15 dni po
prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega
ponudnika skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v roku 15 dni po izstavitvi
računa. Plačilo celotne kupnine v določe-
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nem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu
po prejemu celotne kupnine.
d) V izhodiščni ceni niso vključene
davščine, stroški pogodbe in zemljiško
knjižnega urejanja. Izhodiščna cena tudi ne
zajema komunalnega prispevka, ki ga bo
kupec moral plačati pred izdajo gradbenega
dovoljenja za graditev objekta na predmetnih nepremičninah.
e) Za resnost ponudbe je ponudnik dolžan nakazati znesek – varščino v višini 10%
od ponujene cene za nepremičnino, za katero daje ponudbo za nakup na račun Občine Duplek, št. 01226-0100008522, sklic
št. 2395, UJP Slovenska Bistrica, z navedbo
»varščina za javni razpis za zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin Žitečka vas« z navedbo parcelne številke zemljišča, za katero
daje ponudbo.
f) Ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini 10% od ponujene
cene.
g) Ponudnik je vezan na dano ponudbo
najmanj 60 dni od dneva oddaje ponudbe.
h) Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ponujeno ceno za posamezno nepremičnino in ki izpolnjuje vse
pogoje, predpisane v točki 5. – pogoji sodelovanja.
5. Pogoji sodelovanja: na javnem razpisu
lahko sodelujejo 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 izkazuje 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 sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 60 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v poslovni
register Slovenije, izdano od AJPES-a.
6. Ponudba
Ponudba bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil:
a) izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (obrazec št. 1),
b) dokazilo o sedežu oziroma državljanstvu ponudnika,
c) izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (obrazec št. 2),
d) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(obrazec št. 3),
e) potrdilo o plačilu varščine 10% od
ponujene cene.
Dokumenti, razen osebnih dokumentov,
ne smejo biti starejši od dveh mesecev (ob
dnevu odpiranja ponudb), zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da
bo prodajalec naknadno zahteval originalno
dokazilo, ga mora ponudnik predložiti na
vpogled.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo predložena najkasneje do vključno
10. 10. 2011 do 12. ure, na naslov Občine
Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji
Duplek. Ponudnik mora predložiti ponudbo
v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na
odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako,
kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja
nepremičnin Žitečka vas«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika,
kolikor gre za pravno osebo.
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Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
popolne ponudbe.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi, na sedežu Občine Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, dne 10. 10.
2011 ob 14. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti na odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
b) Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija, imenovana s strani župana Občine Duplek. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.
c) Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in ponudil najvišjo ceno oziroma kupnino
za posamezno nepremičnino. V primeru, da
bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo
komisija s temi ponudniki opravila dodatna
pogajanja. Prodajalec si pridržuje pravico,
da ponudnikom, ki na razpisu niso uspeli,
ponudi v odkup drugo parcelo, za katero ni
prejel nobene ponudbe, pod enakimi pogoji,
kot izhajajo iz razpisa in ponudbe ponud
nika.
d) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine in lahko začeti
postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri
čemer bodo povrnjeni stroški ponudnikom
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
8. Občina Duplek si pridrži služnostno
pravico za potrebe izgradnje objektov in
omrežja javne komunalne infrastrukture na
parc. št. 819/16. Služnost se pri navedeni
parceli vpiše v zemljiško knjigo na podlagi
pogodbe.
9. Dodatne informacije: pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnin v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
v občinski upravi Občine Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek.
Kontaktne
osebe:
Franc
Beber,
GSM 041/684-608, Mitja Horvat, GSM
031/609-245, Dušanka Novak, GSM
051/637-066.
Občina Duplek
Št. 01116-4/2011-6
Ob-4729/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Šempeter - Vrtojba za leto 2011, (Uradni list
RS, št. 22/11) in na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja
v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS,
št. 67/11, v nadaljevanju: odlok) Občina
Šempeter - Vrtojba objavlja
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti in
razvoj
I. Naročnik: Občina Šempeter - Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
– Sofinanciranje upravičenih stroškov za
začetne investicije in investicije v razširjanje
dejavnosti in razvoj.
III. Namen javnega razpisa
– Namen javnega razpisa je spodbujanje
začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnost in razvoj.
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IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je
55.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 041422 – Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja.
V. Upravičenci
Upravičenci do sredstev so podjetja, ki
na območju Občine Šempeter - Vrtojba investirajo v:
– opredmetena osnovna sredstva za
ustanovitev novega obrata,
– opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata
v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali
proizvodnega procesa obstoječega obrata
in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno
– raziskovalni dejavnosti,
– neopredmetena osnovna sredstva.
1. Do sredstev so upravičena podjetja
ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31.12. v letu pred
objavo javnega razpisa v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02
in 93/02);
– ne pridobivajo pomoči po posebnem
programu za reševanje in prestrukturiranje;
– podjetje za iste upravičene stroške,
ki jih navaja v svoji vlogi na javni razpis, ni
pridobilo sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov;
– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;
– podjetje ima poravnane vse davke in
prispevke;
– imajo pravočasne in v celoti izpolnjene
pogodbene obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba.
2. Do sredstev niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je
znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene
v Uredbi (ES) št. 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora;
– da pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje
države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– da pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.

VI. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
– stroške materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna
sredstva (novi stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje
in/ali nakupa objekta);
– stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja
in izkušenj – know how ali nepatentiranega
tehničnega znanja, ter programske opreme).
Za začetno investicijo se šteje investicija
v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju občine
Šempeter - Vrtojba. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija
v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata
v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali
proizvodnega procesa obstoječega obrata
v občini Šempeter - Vrtojba predelovalni,
storitveni ali razvojno – raziskovalni dejavnosti.
Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne
šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in
povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 55% upravičenih stroškov
celotne vrednosti posamezne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se
štejejo neto stroški investicije (brez DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije ali oprostitve plačila komunalnega
prispevka.
V primeru, da upravičenec v roku iz X.
točke tega razpisa aktivnosti ne realizira
v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani
naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb
iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev
s strani upravičenca ter višine razpoložljivih
sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz
X. točke tega razpisa ne realizira oziroma ne
realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva
odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena
nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega
razpisa, v celoti realizirali vse aktivnosti.
Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve
še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna
komisija, pri čemer upošteva namen odloka
in tega javnega razpisa.
IX. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila in točkovala na
podlagi spodnjih meril:
– vloge se točkuje in glede na zbrano
število točk razvrsti od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
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Merilo

Št.
Točke

uvajanje novega proizvodnega programa

6

uvajanje novega storitvenega programa

4

začetna investicija

8

razširitev ali posodobitev obstoječega podjetja

3

podjetja do vključno 5 zaposlenih

6

podjetja od vključno 6 do 10 zaposlenih

4

podjetja nad 10 zaposlenih

2

Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prednost
pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi
meril.
X. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je
proračunsko leto 2011.
Do sofinanciranja bodo upravičeni le
stroški prijavljene investicije, ki so nastali
od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način
prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 7. 10. 2011. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave
razpisa do 7. 10. 2011. Kot pravočasna se
šteje vloga, ki bo najkasneje do 7. 10. 2011
do 12. ure prispela po pošti oziroma bo
osebno oddana na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290
Šempeter pri Gorici. Prepozne vloge bodo
s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za spodbujanje
promocijskih aktivnosti«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne
dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik
lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne
bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 10. 10. 2011
in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5
delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 30 dni.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi
sredstev, bodo izdane najkasneje v 30 dneh
od zaključka razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je
na voljo na sedežu občine, za člane obrtne
zbornice tudi na Območni obrtni zbornici
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Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000
Nova Gorica, vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
prijavitelj na spodaj navedene elektronske
naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne
dokumentacije. Dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani: http://www.sempetervrtojba.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 11. uro na sedežu občine na tel. 05/335-10-08 (Anita Manfreda)
ali na tel. 05/335-10-00 (Kristina Kozar), za
člane Obrtne zbornice pa tudi na Območni
obrtni zbornici na tel. 05/330-66-00 (Boža
Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja
je mogoče posredovati kontaktnim osebam
po elektronski pošti: anita.manfreda@sempeter-vrtojba.si, kristina.kozar@sempetervrtojba.si ali Boza.Lovercic@ozs.si.
Občina Šempeter - Vrtojba
Št. 2011/000267
Ob-4730/11
Občina Pesnica na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
27/02 in 15/03), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Pesnica (MUV, št. 11/07) in Letnega programa
športa v Občini Pesnica za leto 2011 (MUV,
št. 16/11) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
na območju Občine Pesnica
za leto 2011
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa za naslednje vsebine:
1. Promocijske športne prireditve.
2. Strokovno izobraževanje v športu.
3. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
(naučimo se plavati in drugi 80-urni programi).
4. Šport v društvih – kakovostni šport
(cicibani in cicibanke, mlajši dečki in deklice,
starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje,
mladinci in mladinke).
5. Šport v društvih – rekreacija (80-urni
programi).
III. Pogoji in merila za prijavo na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo: športna društva,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja in
panoge, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; zavodi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu pod naslednjimi pogoji:
– da so registrirani v skladu z zakonom
za opravljanje športne dejavnosti s sedežem
v Občini Pesnica, najmanj leto dni,
– da imajo organizirano redno vadbo,
v katero je vključeno odgovarjajoče število
aktivnih članov,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini ter ostalo dokumentacijo,
kot določa zakon o društvih,
– redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov ter druge zahtevane podatke.
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Športna društva in njihove zveze imajo
pod enakimi pogoji prednost pri razpisu pred
ostalimi izvajalci pri izvajanju športnega programa.
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi meril za vrednotenje programov
športa določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov športa Občini Pesnica.
IV. Vrednost razpisanih sredstev: je sprejeta z Letnim programom športa v Občini
Pesnica za leto 2011 in znaša 23.000,00 €.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna
Republike Slovenje.
VI. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 24. oktobra 2011.
Vloge za dodelitev sredstev z zahtevano dokumentacijo morajo kandidati poslati
s priporočeno pošiljko ali osebno dostaviti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 43/a, 2211 Pesnica pri Mariboru
v zapečateni kuverti, s pripisom »Ne odpiraj
– Javni razpis – LPŠ 2011«. Upoštevale se
bodo prijave, prispele vključno do 24. oktobra 2011 do 15. ure, oziroma poslane po
pošti s poštnim žigom do vključno 24. oktobra 2011. Na hrbtni strani kuverte morata biti
popolni naziv in naslov prijavitelja.
VII. Datum odpiranja vlog
Komisija bo dostavljene in pravilno označene vloge odprla po vrstnem redu najkasneje do 2. novembra 2011. Če prijava ne
bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvan na dopolnitev
vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v roku 15 dni, bo komisija
zavrgla.
VIII. Kandidati bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni s sklepom najpozneje
v 30. dneh od dneva, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev.
IX. Z izbranimi izvajalci letnega programa športa, ki bodo predložili zahtevane podatke, bodo sklenjene pogodbe najkasneje
v roku 30 dni od dneva sklepa župana o dodelitvi sredstev.
X. Razpisno dokumentacijo in informacije dobite vsak delovni dan na sedežu Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru
43/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, Nevenka
Maček, tel. 02/654-23-09, email:obcina.pesnica@pesnica.si.
Občina Pesnica
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Javne dražbe
Št. 001-03/11-6/2
Ob-4707/11
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana, v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Državni zbor,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje:
a. premičnina, rabljeno osebno vozilo
AUDI A6 3,0 TDI Quattro Aut., z registrsko
oznako LJ A2-502, številka šasije WAUZZZ4F75N042415, inventarna številka 21213,
leto izdelave 2004, prevoženih 115.767 km*,
s pripadajočimi štirimi zimskimi pnevmatikami in letno vinjeto 2011, vozilo je v dobrem
voznem stanju;
b. premičnina, rabljeno gospodarsko vozilo – traktor – Ferrari System 26 RS, številka šasije 294301, inventarna številka 11571,
leto izdelave 1996, število ur obratovanja
87 ur*;
c. premičnina, rabljen motokultivator MIO
Standard HONDA F-600, številka okvirja
23081, inventarna številka 5676, leto izdelave 1987;
d. premičnina, rabljen visokotlačni čistilec
znamke WAP Elektra 18, tov. št. 3777095,
inventarna številka 10837, datum nakupa
14. 2. 1996.
* Stanje na dan cenitve 17. 8. 2011.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodaja premičnin po metodi javne
dražbe se izvaja za vsak predmet prodaje posebej po načelu »videno – kupljeno«,
zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem (najugodnejšim
dražiteljem) posamične premičnine se sklene prodajna pogodba.
4. Izklicne cene premičnin in najnižji zneski višanja:
a. AUDI A6 3,0 TDI Quattro Aut., izklicna
cena je 10.600,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR;
b. traktor – Ferrari System 26 RS, izklicna cena je 950,00 EUR, najnižji znesek
višanja izklicne cene je 50,00 EUR;
c. motokultivator MIO Standard HONDA
F-600, izklicna cena je 50,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 10,00 EUR;
d. visokotlačni čistilec znamke WAP
Elektra 18, izklicna cena je 250,00 EUR,
najnižji znesek višanja je 20,00 EUR;
5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo
potekala v prostorih Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana.
6. Čas javne dražbe: v torek, 11. 10.
2011, z začetkom ob 13. uri.
7. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov:
pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo
na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo,
fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe

Pred začetkom dražbe morajo dražitelji
plačati varščino na transakcijski račun Državnega zbora: 0110 0637 0121 177, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35,
Ljubljana, in sicer:
– za premičnino iz točke 4.a. z obvezno
navedbo namena nakazila »Javna dražba
– AUDI« v višini 1.100,00 EUR, sklic na
št. 18 12114-7201001-00120211,
– za premičnino iz točke 4.b. z obvezno
navedbo namena nakazila »Javna dražba – traktor« v višini 100,00 EUR, sklic na
št. 18 12114-7201001-00120211,
– za premičnino iz točke 4.c. z obvezno
navedbo namena nakazila »Javna dražba –
motokultivator« v višini 20,00 EUR, sklic na
št. 18 12114-7203993-00120211,
– za premičnino iz točke 4.d. z obvezno
navedbo namena nakazila »Javna dražba – WAP« v višini 25,00 EUR, sklic na
št. 18 12114-7203993-00120211.
Plačilo varščine, ki se pred začetkom
dražbe izkaže s potrdilom o vplačani varščini, se šteje za dano ponudbo za posamično
premičnino najmanj po izklicni ceni, s katero
dražitelji sprejmejo obveznost, da pristopijo
k dražbi. V primeru odstopa od dražbe varščina zapade v korist Proračuna Republike
Slovenije.
Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšim dražiteljem posamične premičnine se
varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po
končani dražbi.
9. Ogled predmetov javne dražbe: ogled
premičnin, ki so predmet dražbe, in vpogled
v ostalo spremno dokumentacijo (cenitvena
poročila), bo možen v sredo, 5. 10. 2011 in
na dan javne dražbe, od 9. do 12. ure. Vsi,
ki so zainteresirani za ogled, se v navedenem terminu zglasijo na recepciji Državnega
zbora, na Šubičevi 4, Ljubljana. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri Janezu Franko,
tel. 01/478-97-12 ali GSM 041/605-078,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro; e-pošta:
janez.franko@dz-rs.si.
10. Objava javne dražbe s podrobnejšimi
informacijami in fotografijami premičnin ter
pravila javne dražbe so dostopna na spletu organizatorja javne dražbe: http://www.
dz-rs.si/.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 321/11
Ob-4676/11
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi
20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. do
34. člena Uredbe o stvarnem premoženjem
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave
PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni
list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in sklepa
Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
št. 478-54/2011 z dne 28. 7. 2011 ter skle-

pov št. 46503-7/2005 in 46503-26/2005
z dne 29. 9. 2005 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel. 7141-361,
faks 7141-284.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
3. Opis predmetov prodaje:
a) prodaja nepremičnine, parc. št. 393/7
– travnik, v izmeri 172 m2, k.o. 2524 Trnovo
(ID znak: 2524-393/7-0),
b)
prodaja
nepremičnine,
parc.
št. 1691/0 – stanovanjska stavba, v izmeri
90 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica (ID znak:
2525-1691/0-0),
c) prodaja nepremičnine, parc. št. 1088/1
– njiva, v izmeri 244 m2, k.o. 2525 Ilirska
Bistrica (ID znak: 2525-1088/1-0).
Javna dražba se izvede za vsako nepremičnino posebej.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod a) je izklicna cena 3.096,00 EUR (brez
vključenih davkov). Dražitelji lahko dvigajo
ceno za najnižji znesek višanja 50,00 EUR.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod b) je izklicna cena 2.538,00 EUR (brez
vključenih davkov). Dražitelji lahko dvigajo
ceno za najnižji znesek višanja 50,00 EUR.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod c) je izklicna cena 6.881,00 EUR (brez
vključenih davkov). Dražitelji lahko dvigajo
ceno za najnižji znesek višanja 50,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
za nepremičnino pod a) oziroma b) oziroma
c) poravna kupec na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470,
pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni
enoti Postojna, v 8 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku,
se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto,
prodajalec pa zadrži plačano varščino.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v sredo, 19. 10. 2011, ob 14. uri,
v prostorih Krajevne skupnosti Ilirska Bistrica (Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica), Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na
Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, posredovati prijavo za
udeležbo na dražbi. Prijava ter potrebna dokazila (pod 8. točko) morajo prispeti v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, najkasneje do 19. 10. 2011, do 12. ure.
7. Višina varščine: dražitelji morajo pred
pričetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo
bodo dražili. Varščina mora biti nakazana
do dne 17. 10. 2011, do 12. ure. Varščino
je potrebno nakazati na transakcijski račun,
št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo
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varščine za javno dražbo za nepremičnino
pod a) oziroma b) oziroma c)«. Plačana
varščina bo uspelemu dražitelju vračunana
v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino za
nepremičnino, ki je predmet javne dražbe
in se javne dražbe ne udeleži, se varščina
ne povrne.
8. 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 najpozneje 2
uri pred pričetkom dražbe (do 19. 10. 2011
do 12. ure) predložiti:
– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali
iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, oziroma fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko
(fizične osebe),
– matično in telefonsko številko,
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu varščine, iz katerega je zraven plačila razviden tudi predmet
nakupa ter priložena celotna številka transakcijskega računa in ime banke za primer
vračila varščine,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR),
– potrdilo DURS o plačanih davkih in
prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU
morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to
je do vključno 19. 10. 2011 do 12. ure, prijavil na dražbo ter predložil potrebna dokazila
(navedena pod 8. točko).
– Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred
pričetkom dražbe.
– Dražbo bo vodila komisija, imenovana
pri županu.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno.
– Če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila, navedena
pod 8. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine.
– Izklicna vrednost stvarnega premoženja se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne
zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana tri-
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krat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne
dražbe, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan in kupca
pozove k podpisu pogodbe.
– Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe).
– Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
– Vse stroške povezane s pravnim poslom (vključno z davkom) plača kupec.
– Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije
po sklenitvi kupoprodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik
zadrži njegovo varščino.
10. Informacije: vsa dodatna pojasnila
o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Ilirska Bistrica,
tel. 711-23-24.
11. Opozorilo: župan ali komisija s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi brez obrazložitve in
odškodninske odgovornosti.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-4677/11
Občina Cerkno na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in
sprejetega letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Cerkno
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Cerkno, Bevkova
ulica 9, 5282 Cerkno, tel. 05/373-46-40, faks
05/373-46-49.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena:
a) Nepremičnina, s parcelno številko
2003/7, k.o. Otalež, poslovna stavba, v izmeri 95 m2 in dvorišče, v izmeri 246 m2, kar
v naravi predstavlja večnamenski objekt,
zgrajen do III. gradbene faze, ki ima naslednje prostore: klet (skladišče 33,60 m2,
garaža 33,60 m2), pritličje (sprejemnica embalaže 6,80 m2, sanitarije 4,06 m2, skladišče
15,54 m2, trgovina 52,11 m2, veža 6,77 m2,
pokrita površina pred trgovino 13,40 m2) in
nadstropje (dvorana 87,36 m2).
Izklicna cena: 83.459,00 EUR.
b) Zemljiška parcela št. 365/2, k.o. Cerkno, njiva, v izmeri 425 m2.
Izklicna cena: 12.095,00 EUR.
c) Zemljiška parcela št. 365/3, k.o. Cerkno, neplodno in gozd, v izmeri 1704 m2.
Izklicna cena: 48.496,00 EUR.
d) Zemljiška parcela št. 370/1, k.o. Cerkno, travnik, v izmeri 902 m2.
Izklicna cena: 25.671,00 EUR.

e) Zemljiška parcela št. 370/7, k.o. Cerkno, travnik, v izmeri 236 m2.
Izklicna cena: 6.717,00 EUR.
f) Zemljiška parcela št. 370/9, k.o. Cerkno, travnik, v izmeri 182 m2.
Izklicna cena: 5.180,00 EUR.
g) Zemljiška parcela št. 370/11, k.o. Cerkno, travnik, v izmeri 232 m2.
Izklicna cena: 6.603,00 EUR.
h) Zemljiška parcela št. 370/13, k.o. Cerkno, njiva, v izmeri 191 m2.
Izklicna cena: 5.436,00 EUR.
i) Zemljiška parcela št. 370/15, k.o. Cerkno, njiva, v izmeri 295 m2.
Izklicna cena: 8.396,00 EUR.
j) Zemljiška parcela št. 370/17, k.o. Cerkno, njiva, v izmeri 417 m2.
Izklicna cena: 11.868,00 EUR.
k) Zemljiška parcela št. 370/19, k.o. Cerkno, njiva, v izmeri 325 m2.
Izklicna cena: 9.249,00 EUR.
l) Zemljiška parcela št. 370/21, k.o. Cerkno, njiva, v izmeri 256 m2.
Izklicna cena: 7.286,00 EUR.
m) Zemljiška parcela št. 370/24, k.o. Cerkno, njiva, v izmeri 184 m2.
Izklicna cena: 5.237,00 EUR.
n) Zemljiška parcela št. 370/26, k.o. Cerkno, travnik, v izmeri 478 m2.
Izklicna cena: 13.604,00 EUR.
o) Zemljiška parcela št. 370/27, k.o. Cerkno, travnik, v izmeri 112 m2.
Izklicna cena: 3.188,00 EUR.
p) Zemljiška parcela št. 370/34, k.o. Cerkno, travnik, v izmeri 160 m2.
Izklicna cena: 4.554,00 EUR.
r) Zemljiška parcela št. 370/35, k.o. Cerkno, travnik, v izmeri 132 m2.
Izklicna cena: 3.757,00 EUR.
s) Zemljiška parcela št. 370/37, k.o. Cerkno, travnik, v izmeri 90 m2.
Izklicna cena: 2.561,00 EUR.
t) Zemljiška parcela št. 428/3, k.o. Cerkno, travnik, v izmeri 233 m2.
Izklicna cena: 6.631,00 EUR. Na predmetni parceli se nahaja cevovod javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena
služnostna pravica za potek javne kanalizacije v korist občine.
u) Zemljiška parcela št. 1454, k.o. Cerkno,
stanovanjska stavba, njiva in garaža, v izmeri 557 m2. Izklicna cena: 15.852,00 EUR.
Na predmetni parceli se nahaja cevovod
javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javne
kanalizacije v korist občine.
v) Zemljiška parcela št. 2494, k.o. Šebrelje v deležu 16/64, gozd in travnik, v izmeri
207.575 m2. Izklicna cena za delež 16/64:
87.478,00 EUR.
Navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo izvedla v sejni sobi Občine Cerkno,
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, II. nadstropje, dne 20. 10. 2011, ob 9. uri.
5. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na TRR Občine Cerkno,
št. 01214-0100014833, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo nepremičnine pod
a), oziroma b), oziroma c)…«. V primeru, če
ista oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino za vsako
od njih posebej. Plačana varščina se uspe-
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lemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti
v roku 15 dni od dneva dražbe.
– Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe,
ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu predložiti ustrezno dokazilo o registraciji,
ki ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne osebe pa tudi overjeno (pri notarju ali
upravni enoti) pooblastilo za zastopanje na
javni dražbi. Fizične osebe morajo predložiti
osebni dokument ter davčno številko.
– Dražitelji se morajo najpozneje pol
ure pred začetkom javne dražbe osebno
oglasiti na kraju dražbe ter predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale
na vpogled:
a) originalno potrdilo o vplačani varščini,
b) izpisano celotno številko TRR za primer vračila varščine,
c) izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma druge ustrezne
evidence v originalu, stare največ 30 dni,
d) originalno overjeno (pri notarju ali
upravni enoti) pooblastilo za zastopanje na
javni dražbi za pooblaščence,
e) osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
f) izpisano davčno številko oziroma ID
številko za DDV, EMŠO oziroma matično
številko in telefonsko številko.
6. Pravila poteka javne dražbe:
– Pravico sodelovati pri draženju za posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki
izpolnijo pogoje iz 5. točke tega razpisa.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Ugovori na potek javne dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika,
rešuje pa jih uradna oseba, ki vodi javno
dražbo.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena.
– Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Dražba se glede posamezne nepremičnine šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
7. Drugi pogoji javne dražbe: nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
Poleg tega je kupec dolžan poravnati
stroške notarske overitve pogodbe ter vse
stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi.
8. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh
po zaključku javne dražbe. Kupec mora
celotno kupnino poravnati v roku 8 dni
po podpisu pogodbe, sicer se šteje, da
je odstopil od pogodbe in v tem primeru
prodajalec zadrži vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po
plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških, se bodo kupcu nepremičnine
izročile v last.
9. Natančnejše podatke o nepremičnini
lahko interesenti dobijo na tel. 05/373-46-42,
ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki.
10. Ustavitev postopka: Občina Cerkno
lahko postopek javne dražbe in začeti postopek prodaje nepremičnin ustavi vse do
podpisa prodajne pogodbe, brez obrazlo-

žitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez
obresti.
Občina Cerkno
Ob-4697/11
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na
podlagi 21. Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z zemljišči Občine Tišina za leto 2011
Občinskega sveta Občine Tišina, z dne 8. 7.
2011 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
2. Opis predmetov prodaje: predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine v k.o.
Murski Črnci, vl. št. 175: parc. št. 1396/10,
v izmeri 801 m2; parc. št. 1397/3, v izmeri
844 m2; parc. št. 1396/11, v izmeri 802 m2,
parc. št. 1396/12, v izmeri 693 m2, parc.
št. 1397/10, v izmeri 814 m2, nepremičnina,
v k.o. Petanjci, vl. št. 601: parc. št. 432,
v izmeri 474 m2; in nepremičnina, v k.o.
Sodišinci, vl. št. 74: parc. št. 365, v izmeri
88 71 m2.
Po prostorskem planu občine so vse nepremičnine opredeljene kot stavbna zemljišča. Vsa zemljišča so v celoti v lasti občine
ter bremen prosta.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
Izklicne cene za prodajano premoženje
so sledeče:
– za parc. št. 1396/10, k.o. Murski
Črnci, v izmeri 801 m2; je izklicna cena
12.015,00 €,
– za parc. št. 1397/3, k.o. Murski
Črnci, v izmeri 844 m2; je izklicna cena
12.660,00 €,
– za parc. št. 1396/11, k.o. Murski
Črnci, v izmeri 802 m2; je izklicna cena
12.030,00 €,
– za parc. št. 1396/12, k.o. Murski
Črnci, v izmeri 693 m2; je izklicna cena
9.009,00 €,
– za parc. št. 1397/10, k.o. Murski
Črnci, v izmeri 814 m2; je izklicna cena
11.396,00 €,
– za parc. št. 432, k.o. Petanjci, v izmeri
474 m2; je izklicna cena 2.370,00 €,
– za parc. št. 365, k.o. Sodišinci, v izmeri
8871 m2; je izklicna cena 9.758,00 €.
Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje
zakonsko določenega davka na promet
z nepremičninami, ki ga plača kupec.
Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za
večkratnik zneska 100,00 €, kar je najnižji
znesek višanja.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa lastnika, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina, v sejni sobi, in sicer v sredo, 12. 10.
2011, z začetkom ob 15.30.
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7. Višina varščine
Dražitelj mora najkasneje do 11. 10.
2011, do 12. ure, plačati varščino v višini
10% od izklicne cene za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil.
Varščina se plača na račun Občine Tišina – proračun, št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za javno dražbo« z navedbo parcelne št. zemljišča.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
možnost ogleda predmeta javne dražbe:
ogled nepremičnin javne dražbe je možen
do ponedeljka, 10. 10. 2011, po predhodnem
dogovoru na občinski upravi Občine Tišina.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom
nepremičnin pokličite na tel. 02/539-17-10,
faks 02/539-17-11, e-pošta: obcina@tisina.si.
9. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo javne dražbe za prodajo stvarnega premoženja Občine Tišina s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa
pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelj mora najpozneje do torka,
11. 10. 2011, do 14. ure na sedež občinske
uprave Občine Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo
udeležbo in predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini in priložiti celotno številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– matično, davčno in telefonsko številko,
– dražitelji – fizične osebe: fotokopijo
identifikacijskega dokumenta;
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
– dražitelji morajo na dan dražbe pred
njenim pričetkom predložiti:
– fizične osebe: osebni ali katerikoli
drugi identifikacijski dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo.
Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.
Občina Tišina
Št. 47802-4/2010
Ob-4747/11
Občina Hoče - Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče, 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
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(Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Občina Hoče - Slivnica za leto 2011
(MUV, št. 4/11, 6/11, 19/11) in Sprememb in
dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hoče - Slivnica za
leto 2011 (MUV, št. 19/11) objavlja
2. javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Hoče - Slivnica
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče, ki jo zastopa župan
Jožef Merkuš (matična št. 1365568000,
davčna št. 24685844).
II. Predmet prodaje in izklicna cena
Nezazidani stavbni zemljišči parc.
št. 90/1 in 90/5, k.o. 696 Spodnje Hoče.
Navedeni zemljišči se nahajata na območju industrijske cone v Spodnjih Hočah in
sta v skladu s prostorskimi akti po namenski
rabi opredeljeni kot stavbni zemljišči – ureditveni območji naselij. Podrobnejša namenska raba zemljišč je opredeljena delno kot
površine za proizvodnjo in skladiščenje. Delno pa se navedeni zemljišči urejata z Odlokom o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo
ceste Hoče-Rogoza na odseku od pokopališča Hoče do Letališke ulice. Skupna velikost
zemljišč znaša 4.047 m2.
Zemljišči sta prosti stvarnih in finančnih
bremen.
Izklicna vrednost: 323.760,00 €.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za vse nepremičnine je
500,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in
ima Občina Hoče - Slivnica pravico zadržati
vplačano varščino.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
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VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne
javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 12. 10.
2011 ob 15. uri, v prostorih Občine Hoče
- Slivnica (velika sejna soba), Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče.
Kandidati se morajo 30 min. pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili, navedenimi IX. točko te objave. Če udeleženec
ne predloži zahtevanih podatkov oziroma
ne izpolnjuje navedenih pogojev, ne more
sodelovati na javni dražbi.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do
vključno 10. 10. 2011 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene in sicer
na transakcijski račun Občina Hoče – Slivnica, št. 01360-0100009425, UJP Slovenska
Bistrica.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene.
Če do zvišanja cene ne pride, se varščina
zadrži vsem dražiteljem.
Organizator javne dražbe zadrži varščino
tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva) in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije (s.p.)
oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. kolikor takšnih doka-

zil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih
ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na dodano vrednost in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Občine Hoče Slivnica.
XI. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah ter dogovor o možnosti ogleda, lahko interesenti dobijo na
tel. 02/616-53-12, Metka Meglič.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Občine Hoče - Slivnica,
www.hoce-slivnica.si, pod rubriko Obrazci
in razpisi, pododdelek Razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri
čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Občina Hoče - Slivnica
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Razpisi delovnih mest
Št. 0/818
Ob-4678/11
Na podlagi 24., 25., 26. in 27. člena Statuta Zdravstvenega doma Trbovlje in sklepa
s korespondenčne seje sveta z dne 12. 9.
2011, svet zavoda Zdravstvenega doma Trbovlje razpisuje
direktorja Zdravstvenega doma Tr
bovlje za mandatno dobo 4 leta.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima 5 let delovnih izkušenj, od tega
tri na vodstvenih delovnih mestih,
– da obvlada enega od svetovnih jezikov,
– da prijavi na razpis obvezno priloži program dela za obdobje štirih let.
Kandidati naj svoje prijave opremijo
z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
v roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako »za razpis« in jih pošljejo na
naslov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Zdravstveni dom Trbovlje
Ob-4679/11
Svet Centra za socialno delo Izola na
podlagi sklepa 1. seje Sveta Centra za socialno delo Izola, z dne 8. 9. 2011, razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Izola.
Za direktorja/direktorico je po določilih 34.
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 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., 5/08 – ZUTPG in 73/08 – ZUTPG) in
28. in 32. člena Statuta Centra za socialno
delo Izola, 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,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– znanje italijanskega jezika,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega 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
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– znanje italijanskega jezika,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega 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.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Svet
Centra za socialno delo Izola, Cesta v Pregavor 3a, z oznako »Za razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Izola
Št. 00120
Ob-4680/11
Svet VDC Kranj, Kidričeva 51, Kranj, na
podlagi sklepa 9. seje sveta z dne 23. 6.
2011, v skladu z določili 32. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91/I, 45/94
odločba US RS, 8/96, 18/96 – odločba US
RS in 36/00 – ZPDZC), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo,
69/05 – Odločba US RS in 21/20 – odločba
US RS) in 33. člena Statuta, VDC Kranj razpisuje delovno mesto
direktorja m/ž.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI) iz
57. člena Zakona o socialnem varstvu in
20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj
5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda;
– predložiti mora program dela VDC.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis morajo kandidati poslati po pošti na naslov: VDC Kranj, Kidričeva 51, Kranj ali oddati
v tajništvu zavoda, najkasneje v 8 dneh po
objavljenem razpisu, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
Šteje se, da je pogoj iz četrte alinee drugega odstavka tega razpisa izpolnjen tudi,
če kandidat nima opravljenega programa
za vodenje socialno varstvenega zavoda in
ga opravi najkasneje v roku enega leta od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa. Formalno nepopolne in nepravočasne ponudbe
ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Varstveno delovni center Kranj
Ob-4692/11
Svet javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Vrtca Šentjur, Ulica Dušana Kve-

dra 25, 3230 Šentjur, razpisuje na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni
list RS, št. 40/97) prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka za ravnatelja/ravnateljico
mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje
po 53. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
65/09 – popravek in 20/11). Na razpis se
lahko prijavijo tudi kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje po 145. členu ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 65/09 – popr. in 20/11), ter
43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – A (Uradni
list RS, št. 64/01).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
obdobje 5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 1. 2012.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah,
s kratkim življenjepisom, izpisom dejstev iz
kazenske evidence ter Programom vodenja zavoda, pošljite najkasneje v 8 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako » za razpis ravnatelja« na naslov: Svet
Vrtca Šentjur, Ul. Dušana Kvedra 25, 3230
Šentjur.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Svet Vrtca Šentjur
Št. 653-1/2011
Ob-4704/11
Svet Gasilskega zavoda Trbovlje, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje, na podlagi
določil 23. člena Statuta Gasilskega zavoda
Trbovlje, razpisuje dela in naloge
direktorja Gasilskega zavoda Tr
bovlje.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– končana VII. stopnja izobrazbe,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju zaščite in reševanja,
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih
ali
– končana najmanj VI. stopnja izobrazbe,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj na
področju zaščite in reševanja,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih.
Zaželjeno je, da kandidati predložijo program dela zavoda.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Vloge z dokazili in predloženim programom dela zavoda, pošljite na naš naslov,
z oznako »Prijava na razpis«, v osmih dneh
od objave razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Gasilskega zavoda Trbovlje
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Ob-4714/11
Svet Centra za usposabljanje, delo in
varstvo Matevža Langusa Radovljica, Cesta
na Jezerca 17, 4240 Radovljica na podlagi
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07) in na podlagi
38. člena Statuta Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
direktorja zavoda, po določilih Statuta Centra
za usposabljanje, delo in varstvo Matevža
Langusa Radovljica in Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl.
US: U-I-11/07-78, 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS), poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– končana visoka ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj,
– ali višja strokovna izobrazba skladno
z 69. členom Zakona o socialnem varstvu
ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj
5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit v skladu
z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– zaželena dodatna znanja s področja
specialne in rehabilitacijske pedagogike,
– ob prijavi mora predložiti program razvoja CUDV Radovljica,
– kandidat/ka mora imeti tudi opravljen
program za vodenje socialno varstvenega
zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno
izobraževanje,
– skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je lahko za direktorja/co
imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja/ice, sicer mu/ji
preneha mandat na podlagi zakona.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo petih let.
Z imenovanim direktorjem/ico se sklene
delovno razmerje za določen čas, za čas
trajanja mandata.
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo
na naslov: CUDV Matevža Langusa Radovljica, Svet Centra, Cesta na Jezerca 17,
4240 Radovljica, s pripisom: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj!«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Svet Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Matevža Langusa
Radovljica
Ob-4715/11
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07
in 45/08), Notarska zbornica Slovenije
na predlog notarja Marka Salmiča iz Velenja razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Marku Salmiču iz
Velenja (za določen čas, za čas nadomeščanja notarske pomočnice na porodniškem
dopustu).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po
objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 110-110/2011
Ob-4738/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS)
v zvezi z drugim odstavkom 246. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 58/11 – ZDT-1):
– 2 prosti mesti okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani,
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena v zvezi s petim odstavkom 13. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS)
v zvezi z drugim odstavkom 246. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 58/11 – ZDT-1):
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu na Ptuju.
Razpisni pogoji:
KI
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 87/09, 57/10
– skl. US in 86/10 – ZJNepS) mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila
o izpolnjevanju posebnih pogojev za ime-

novanje na mesto okrožnega državnega
tožilca oziroma pomočnika okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-27/2011
Ob-4750/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo in št. 77/09):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani na Oddelku za evropske zadeve.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju
posebnih pogojev za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidati za mesta državnih pravobranilcev v Oddelku za evropske zadeve morajo
izpolnjevati tudi poseben pogoj višje ravni
znanja enega od tujih jezikov, v katerem se
posluje pred mednarodnim sodiščem (tretji
odstavek 25. člena Zakona o državnem pravobranilstvu).
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke iz uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 023-0001/2011-15
Ob-4696/11
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b,
3214 Zreče 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), v skladu
s Sklepom o letnem načrtu razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Zreče
za leto 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
v lasti Občine Zreče
1. Ime in sedež prodajalca – organizacija javnega zbiranja ponudb: Občina
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,
tel. 03/757-17-00, faks: 03/576-24-98, e-pošta: info@zrece.eu.
2. Opis predmeta prodaje:
Stanovanje na naslovu, Cesta na Roglo
17, 3214 Zreče.
Predmet prodaje je stanovanje v večstanovanjski stavbi z naslovom Cesta na Roglo
17, 3214 Zreče. Stanovanje je v katastru
stavb označeno z identifikacijsko številko
dela stavbe 134 in v zemljiški knjigi z naslednjimi podatki: stanovanje št. 134 z ID
znakom 1100-932-134 (ID 5860600) v 7.
etaži, v izmeri 55,43 m2, v stavbi na naslovu
Cesta na Roglo 17, 3214 Zreče in z ID znakom 1100-932 (ID 5381909).
Nepremičnina ni obremenjena s stvarnimi ali drugimi pravicami. Etažna lastnina
je urejena.
Izklicna
cena
stanovanja
znaša
60.973,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Višina varščine znaša 6.097,30 EUR.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti v zaprti kuverti najkasneje
do torka, 11. oktobra 2011 do 8.30 na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b,
3214 Zreče, z oznako: »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb – Prodaja stanovanja Cesta na Roglo 17, Zreče«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naziv in naslov
ponudnika.
b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega
naslednje podatke in listine:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davčno 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, ki imajo sedež
v EU predložijo izpis iz sodnega/poslovnega
registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega
je razvidno, da imajo sedež v EU;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na račun Občine Zreče, odprt
pri Banki Slovenije, št. 01344-0100003613,
z navedbo »varščina – prodaja stanovanja
v Zrečah«. 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
dejansko stanje nepremičnine poznano.
c) Stanovanje se prodaja po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja 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 varščina 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 ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.
h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 35. 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
Odpiranje ponudb bo v torek, 11. oktobra
2011 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Zreče,
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.
Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila najkasneje v 15 dneh po
javnem odpiranju ponudb.
6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni po vročitvi ob
vestila o izbiri najugodnejšega ponudnika,
celotno kupnino pa je izbrani ponudnik
dolžan plačati na račun Občine Zreče,
št. 01344-0100003613, odprt pri Banki
Slovenije, v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v tem roku je
bistvena sestavina pogodbe. Občina Zreče
bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis

lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine.
Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo
nepremičnin (plačilo davka, stroški notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na
svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema obvestila o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega 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 začeti 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
Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. 03/757-17-05,
GSM: 051/610-371 – Mateja Čremošnik.
Ogled stanovanja je možen po predhodnem
telefonskem dogovoru.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno
v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Zreče ter na spletni strani Občine Zreče:
www.zrece.eu.
Občina Zreče
Ob-4711/11
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 in 86/10), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09
in 49/10) Letnega programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja
za leto 2011 in Posamičnega programa ravnanja stvarnega premoženja Občina Pivka
z dne 22. 3. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks:
05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri
46,27 m2, Dolnja Košana 9, 6256 Košana,
parc. št. 559/5, k.o. Košana,
2.2. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 56,32 m2, Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka,
parc. št. 1206/11, k.o. Petelinje,
2.3 Stanovanje in shramba št. 9, v izmeri
50,17 m2, Kolodvorska cesta 14, 6257 Pivka, parc. št. 4219/3, k.o. Petelinje,
2.4 Stanovanjska stavba z zemljiščem,
v izmeri 750 m2, Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas,
2.5. Stanovanje in shramba št. 19, v izmeri 74,09 m2, Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, parc. št. 1206/11, k.o. Petelinje.
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3. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnine in stroške overitve pogodbe
plača prodajalec, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice, itd.) plača
kupec.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od poziva k sklenitvi
pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku
ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil
od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo
kavcijo.
5. Izklicne cene za nepremičnine, ki
so predmet prodaje:
5.1 Stanovanje
in
klet
št.
10,
v izmeri 46,27 m2, Dolnja Košana 9, znaša
42.421,59 EUR,
5.2. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 56,32 m2, Vilharjeva ulica 21, znaša
54.901,12 EUR,
5.3 Stanovanje in shramba št. 9, v izmeri 50,17 m2, Kolodvorska cesta 14, znaša
52.284,01 EUR,
5.4 Stanovanjska stavba z zemljiščem,
v izmeri 750 m2, Pod Kerinom 1, znaša
237.500 EUR,
5.5. Stanovanje in shramba št. 19, v izmeri 74,09 m2, Vilharjeva ulica 11, znaša
73.678,51 EUR.
Prodajalec je dolžan plačati predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške notarske overitve te pogodbe, vse
ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice, itd.) plača kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina
Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini
10% ponujene cene. Varščino se nakaže na
zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri Banki Slovenije
z navedbo:
»plačilo varščine Dolnja Košana 9«,
»plačilo varščine Vilharjeva 21«,
»plačilo varščine Kolodvorska 14«,
»plačilo varščine Pod Kerinom 1«,
»plačilo varščine Vilharjeva 11«.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe,
odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži v plačano
varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega re-
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gistra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo
veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke
za primer vračila varščine, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do torka, 18. 10. 2011 do 11. ure, na naslov:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb
– Dolnja Košana 9, Vilharjeva ulica 21, Kolodvorska 14, Pod Kerinom 1 in Vilharjeva
ulica 11– Ne odpiraj«.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v torek, dne 18. 10. 2011 ob
13. uri, v prostorih Občine Pivka. Odpiranje
ponudb bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne nepopolne ponudbe, bodo izločene
iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede na navedeno bodo
pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno
ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse bistvene elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
12. Merilo za izbor: nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana
Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran
za najugodnejšega ponudnika. Edino merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je višina
ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik
je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno.
V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko
z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega
razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času uradnih
ur, na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba:
Martina Kobal). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja
ponudb je objavljeno tudi na internetnem
naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka

Ob-4713/11
Javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov
v sklopu kopališča Tivoli
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja oddajo
v najem poslovni prostor pod pogoji kot sledi v nadaljevanju: Javni zavod Šport Ljub
ljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana,
vabi vse zainteresirane, da kot ponudniki predložijo ponudbo za najem poslovnih
prostorov skupaj s pripadajočo infrastrukturo v zgradbi s parcelno št. 1397/2, k.o.
Sp. Šiška.
1. Predmet oddaje v najem:
A – Nočni lokal, v izmeri 368,1 m2 s pripadajočo teraso, v izmeri 45,9 m2.
Namembnost prostorov je gostinska dejavnost.
B – Gostinski lokal, v izmeri 518,5 m2
s pripadajočima terasama, v izmeri 145,2 m2
in v izmeri 55,4 m2.
Namembnost prostorov je gostinska dejavnost.
C – Poslovni prostor, v izmeri 46,6 m2.
Namembnost prostorov je poslovna dejavnost.
2. Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo prostorov se podpiše za določen čas (za dobo enega leta od
dneva podpisa).
– Najemniki lahko oddajo ponudbo za
nočni lokal, za gostinski lokal, ter za poslovni prostor.
– Obratovalni čas je predmet razgovora
med pogodbenima strankama in obratovalnega dovoljenja.
– Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem.
– Najemodajalec si pridržuje pravico
vpogleda v poslovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemojemalca, vsaj
enkrat mesečno.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodo, elektriko, snago,
ogrevanje, skupne stroške obratovanja) in
nadomestilo za stavbno zemljišče. Cenik
obratovalnih stroškov je sestavni del uradnega cenika Športa Ljubljana z dne 1. 10.
2010.
– Cena celoletnega najema večnamenskih prostorov (upošteva se najboljši ponudnik).
– Izklicna cena najemnine nočnega lokala (predmet oddaje v najem opredeljen
v 1. točki pod A) znaša 14,00 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV), izklicna cena
terase znaša 1,00 €/m2 na mesec (cena ne
vključuje DDV).
– Izklicna cena najemnine gostinskega
lokala (predmet oddaje v najem opredeljen
v 1. točki pod B) znaša 14,00 €/m2 na mesec
(cena ne vključuje DDV), izklicna cena najema teras znaša 1,00 €/m2 na mesec (cena
ne vključuje DDV).
– Izklicna cena najemnine poslovnega
prostora (predmet oddaje v najem opredeljen v 1. točki pod C) znaša 14,00 €/m2 na
mesec (cena ne vključuje DDV).
– Najemnik prične opravljati dejavnost od
dneva podpisa pogodbe.
– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov ter varnost pri izvajanju dejavnosti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino za izvajanje dejavnosti.
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa.
3. Pogoji za sodelovanje
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki
tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega
dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne
morejo pridobiti pa morajo priložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje).
– Opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi
potekala v najetih prostorih; predstavitveni
elaborat je sestavni del ponudbe.
Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.
4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za najem nočnega lokala in pripadajoče terase,
v skupni kvadraturi 414,0 m2 (predmet oddaje v najem opredeljen v 1. točki pod A) je
62.391,60 €. Cena je določena brez DDV.
Izklicna višina letne najemnine za najem
gostinskega lokala z pripadajočima terasama, v skupni kvadraturi 719,10 m2 (predmet
oddaje v najem opredeljen v 1. točki pod
B) je 89.515,20 €. Cena je določena brez
DDV.
Izklicna višina letne najemnine za najem
poslovnega prostora, v skupni kvadraturi
46,60 m2 (predmet oddaje v najem opredeljen v 1. točki pod C) je 7.828,80 €. Cena je
določena brez DDV.
Zainteresirani najemniki morajo do
vključno 30. 9. 2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene letne najemnine na
transakcijski račun; podračun pri URSJP:
01261-6030721152: »plačilo varščine za
javno zbiranje ponudb« in original potrdilo
priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni
po končanem izboru.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne
pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade.
Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo
ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe.
5. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor:
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod

Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000
Ljubljana.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj
– Ponudba za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do
30. 9. 2011, do 12. ure.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku vrnjena
neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za
dopolnitev.
Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen.
Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena najema.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem objekta in/ali bo imel
najboljši program.
Odpiranje ponudb je dne 3. 10. 2011 ob
11. uri, na sedežu naročnika.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če
bo več najugodnejših ponudb bodo s temi
ponudniki izvedena še dodatna pogajanja.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil
vsaj izklicne cene najema za zemljišče je
javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po
odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 30. 10. 2011.
6. Informacije: dodatne informacije lahko
interesenti dobijo pri kontaktni, osebi: Luka
Trškan – kopališče Tivoli, tel. 031/259-244,
vsak delavnik od 9. do 16. ure, z možnostjo
ogleda po predhodni najavi, vsak torek od
12. do 15. ure.
7. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik
mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh
po prejemu obvestila o izboru.
8. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja
ponudb.
9. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve
pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb
ustavi.
Šport Ljubljana
Št. 0394/2011
Ob-4724/11
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja
s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ruše za leto 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca oziroma
organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
tel. 02/669-06-50, faks: 02/669-06-54,
e-mail: obcina@ruse.si.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
A) Stavbna zemljišča
A1) Parc. št. 1393/2, v izmeri 7.602 m2,
k.o. Ruše.
Izhodiščna cena: 228.060,00 EUR brez
DDV.
Parcela se nahaja na območju stavbnih zemljišč oziroma v območju centralnih
dejavnosti.
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A2) Parc. št. 353/2 in 353/3, v skupni
izmeri 6.771 m2, k.o. Ruše.
Izhodiščna cena: 358.375,00 brez DDV.
Parceli se nahajata na območju stavbnih zemljišč, v območju stanovanj. Ležita
znotraj razglašenega kulturnega spomenika. Gradnja je dopustna skladno z določili
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko cono S8 ob
Jamnikovi ulici v Rušah (MUV, št. 13/09)
in sicer po predhodno izvedenih zaščitnih
arheoloških izkopavanjih.
A3) Parc. št. 361/1, v izmeri 3.361 m2,
k.o. Bistrica pri Rušah.
Izhodiščna cena: 80.664,00 EUR brez
DDV.
Parcela se nahaja v centralnem območju. Območje ni primerno za stanovanjsko
gradnjo. Parcela je primerna za mirne poslovne dejavnosti.
V izhodiščno vrednost nepremičnin komunalni prispevek in 20% DDV nista vključena.
B) Stanovanja
B1) Trisobno stanovanje št. 5, v izmeri
79,55 m2 (6,4 m2 kleti), locirano v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Gasilska ulica 5, Ruše. Stanovanje je prazno.
Izhodiščna cena: 57.500 EUR.
B2) Štirisobno stanovanje št. 2, v izmeri
84,29 m2 (5,3 m2 kleti), locirano v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Gasilska ulica 5, Ruše. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Izhodiščna
cena: 61.100 EUR.
B3) Enosobno stanovanje št. 12, v izmeri 45,06 m2 (4,6 m2 kleti), locirano v prvem
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Pri Viaduktu 2, Ruše. Stanovanje je
obremenjeno z najemnim razmerjem. Izhodiščna cena: 45.200 EUR.
B4) Dvosobno stanovanje št. 6, v izmeri
54,98 (2,5 m2 kleti), locirano v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Pri Viaduktu 10, Ruše. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Izhodiščna
cena: 51.500,00 EUR.
V izhodiščno vrednost nepremičnine 2%
davek na promet nepremičnin ni vključen.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajalec
ne prevzema odgovornosti glede geološke
stabilnosti tal (velja za nepremičnine pod
oznako A).
3.2 Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
2.000,00 EUR na transakcijski račun Občine Ruše: 01308-0100008966, odprt pri UJP
Slovenska Bistrica. Ponudniku, ki na razpisu
ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne
najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
3.3 Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
3.4 Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu (ime in priimek ter
naslov stalnega prebivališča fizične osebe
oziroma naziv ter sedež pravne osebe);
– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe);
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– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe (pod oznako A z navedbo zaporedne številke oziroma pod oznako B z navedbo zaporedne številke);
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne;
– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne
pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno predložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– dokazilo o vplačani varščini, številko
transakcijskega računa in naziv banke za
vračilo varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
3.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
3.6 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba tudi v roku, določenim
za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec
ne bo upošteval.
3.7 Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev,
ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
3.8 Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ceno.
3.9 Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
3.10 Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla.
3.11 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma javnega odpiranja
ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo
odločil župan s sklepom. Odločitev župana
je dokončna.
3.12 Občina Ruše lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
3.13 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom
je izključena.
3.14. Pri nakupu stanovanja ima najemnik stanovanja, pod enakimi pogoji, prednostno pravico.
315. Kupec, ki ni najemnik, prevzame
vse obveznosti prodajalca iz sklenjenega
najemnega razmerja z najemnikom.
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4. Drugi pogoji: prodajalec si na nepremičninah pod oznako A izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje,
vzdrževanja in upravljanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne infrastrukture.
Omejitve se na osnovi služnostne pravice
vpišejo v zemljiško knjigo.
5. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnik. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist
prodajalca in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške notarskih storitev ter stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov:
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov
do vključno 14. 10. 2011 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 10. 2011
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ruše (klet).
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma overjenim
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi s prostorsko rabo
zemljišče (pod oznako A1, A2 in A3) lahko interesenti dobijo pri podsekretarki za
okolje in prostor Barbari Ferlic ter v zvezi
s prodajo stanovanj (pod oznako B1, B2 in
B3) in prodajnimi pogoji pri podsekretarki za
premoženjsko pravne zadeve Tanji Kocjan,
tel. 02/669-06-57, v času uradnih ur. Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Ruše
Ob-4728/11
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 6. 7. 2010 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče
na lokaciji Kranj–Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2, na zemljišču z ID znakom
nepremičnine 2120-791/6-0 (travnik površine 2.917 m2), na zemljišču z ID znakom
nepremičnine 2120-23/1-0 (parkirišče-odprto skladišče površine 1.904 m2), na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-14/3
-0 (odprto skladišče površine 1.565 m2) in
na zemljišču z ID znakom nepremičnine
2120-17/6 -0 (pot površine 255 m2), vse k.o.
2120- Primskovo. Vse navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19,
ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 1.400.000,00 EUR.
2. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4
– poslovni-pisarniški prostori, skupne površine 243,05 m2 v 2. nadstropju in dve
pripadajoči parkirni mesti v kleti objekta, na
naslovu Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica; nepremičnine oziroma poslovni prostori
v 2. nadstropju so vpisani v zemljiški knjigi
kot samostojini etažni del stavbe z identifikacijsko številko 2304-582-84, k.o. Nova
Gorica in prvo parkirno mesto z oznako
2394-582-81, k.o. Nova Gorica ter drugo
parkirno mesto z oznako 2304-582-82, k.o.
Nova Gorica. Objekt, v katerem se nahajajo predmetni poslovni prostori in parkirna mesta je zgrajen leta 1995. Navedene
nepremičnine so zasedene oziroma oddane v najem najemniku – zato se izbranega
kupca oziroma novega lastnika navedenih
nepremičnin v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe najemno razmerje
kot nov najemodajalec namesto Telekom
Slovenije, d.d. ter prevzame obveznosti in
pravice najemodajalca, ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne pogodbe.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/333-57-36, g.
Damjan.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 271.000,00 EUR.
3. Vače 28 in 28a – poslovni prostor,
površine 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo
nadstropje), na naslovu Vače 28 in Vače
28a, 1252 Vače; vpisano v zemljiški knjigi
v katastru stavb kot posamezni del stavbe
z ID znakom nepremičnine 1832-162-7, kot
etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada zemljišče (stavbišče,
dvorišče) v deležu 9540/100000 oziroma
skupaj 32,91 m2 od celote, na zemljiščih
z ID znakom nepremičnine 1832-110/0-0,
1832-2250/3-0 in 1832-2250/4-0, vse k.o.
1832 – Vače. Stavba s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 1992; poslovni
prostori so se uporabljali za pisarniško dejavnost. Poslovni prostori imajo električno,
vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje
je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani
kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na
svoje stroške preurediti in ločiti komunalno
infrastrukturo objekta (ogrevanje, voda,..)
za potrebe predmetnega poslovnega prostora.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19,
ga. Marina.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 43.100,00 EUR.
4. Kočevska Reka 22 – poslovni prostori, skupne površine 123,04 m2 v pritličju objekta, na naslovu Kočevska Reka 22,
z identifikacijo številko dela stavbe 135-7;
vpisano v zemljiški knjigi v katastru stavb
kot posamezni dela stavbe z ID znakom nepremičnine 1590-135-7, kot etažna lastnina
Telekom Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada del zemljišča (stavbišča) z ID znakom
nepremičnine 1590-14/0-1 v deležu 37/100.
Skupaj s poslovnim prostorom in pripadajočim delom stavbišča se proda tudi zemljišče z ID znakom nepremičnine 1590-15/0-0
(dvorišče, v izmeri 240 m2 in parkirišče, v izmeri 756 m2), k.o. Kočevska Reka. Stavba,
v kateri se nahajajo predmetni poslovni prostori je zgrajena leta 1939 in pozneje obnovljena. Poslovni prostori imajo elektriko,
vodovodno, sanitrano napeljavo; ogrevanje
je centralno iz skupnega toplovoda.
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Navedeni poslovni prostori so zasedeni
oziroma oddani v najem najemniku – zato
se izbranega kupca oziroma novega lastnika navedenih nepremičnin v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe
najemno razmerje kot nov najemodajalec
namesto Telekom Slovenije, d.d. ter prevzame obveznosti in pravice najemodajalca,
ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne
pogodbe.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19,
ga. Marina.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnin
skupaj je 38.560,00 EUR.
5. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 74,44 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117-1, ki se nahaja v 2. etaži
stanovanjsko-poslovno stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21, Kočevje.
Prostor leži v prvem nadstropju objekta,
ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor
je možno preurediti v stanovanje s tem, da
se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže,
da vse preureditve izvede na svoje stroške.
Predmetni prostori imajo elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec
se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje
stroške preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta za potrebe predmetnega
poslovnega prostora (elektrika, voda, ogrevanje,…). Nepremičnina oziroma predmetni del stavbe je v zemljiški knjigi vpisana
kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.
z ID znakom nepremičnine 1577-117-1, k.o.
1577 – Kočevje; stavba stoji na zemljišču
z ID znakom nepremičnine 1577-1053/0-0,
k.o. 1577 – Kočevje.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19,
ga. Marina.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 35.445,00 EUR.
6. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 82,67 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117- 2, ki se nahaja v 4. etaži
stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21 Kočevje.
Prostor leži v drugem nadstropju objekta,
ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor
je možno preurediti v stanovanje s tem, da
se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže,
da vse preureditve izvede na svoje stroške.
Predmetni prostori imajo elektriko; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani
kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na
svoje stroške preurediti in ločiti komunalno
infrastrukturo objekta za potrebe predmetnega poslovnega prostora (elektrika, voda,
ogrevanje,…). Nepremičnina oziroma predmetni del stavbe je v zemljiški knjigi vpisan
kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.
z ID znakom nepremičnine 1577-117-2, k.o.
1577 – Kočevje; stavba stoji na zemljišču
z ID znakom nepremičnine 1577-1053/0-0,
k.o. 1577 – Kočevje.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19,
ga. Marina.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 37.740,00 EUR.
7. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni
prostori (v objektu stolpič) v kompleksu tk
center Trbovlje, skupne površine 453,15 m2,
na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem na ze-

mljišču z ID znakom nepremičnine 18711662/0-1, k.o. 1871 – Trbovlje in dvorišče
z ID znakom nepremičnine 1871- 806/1-0,
obe parceli k.o. 1871 – Trbovlje, v deležu
177/1000-tin od celote. Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom
Slovenije, d.d. Objekt je zgrajen leta 1960 in
pozneje adaptiran. Objekt in poslovne prostore je možno preurediti v več stanovanjskih enot s tem, da se kupec v kupoprodajni
pogodbi zaveže, da vse preureditve izvede
na svoje stroške. Predmetni prostori imajo
elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo;
ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice.
Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi
zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti
komunalno infrastrukturo objekta za potrebe predmetnih poslovnih prostorov (elektrika, voda, kanalizacija, ogrevanje,…).
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 03/428-35-65,
ga. Nada.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
je 232.800,00 EUR.
8. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni
prostori v stavbi tk center Krško, površine
305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2, vse
na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče z ID znakom
nepremičnine 1316 – 643/0-1 (poslovna
stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko
poslopje), površine 1.020,00 m2 in funkcionalno zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316 – 582/1-0 (zelenica), površine
1.721,00 m2 ter zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316-582/2-0 (pot), površine
185 m2, vse parcele k.o. 1316 – Stara vas.
Objekti so zgrajeni leta 1943 in so pozneje adaptirani. Vse nepremičnine so vpisane
v zk kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Vse
se prodaja skupaj kot celota.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41,
g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 164.000,00 EUR.
9. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 11, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na
zemljišču z ID znakom nepremičnine 658
– 146/2-0, k.o. 658 – Koroška vrata. Parkirno mesto je v zemljiški knjigi vpisano kot
etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d.,
z ID znakom nepremičnine 658 – 2183-33,
k.o. 658 – Koroška vata.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/530-27-70,
g. Marjan.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
4.930,00 EUR.
10. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 12, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na
zemljišču z ID znakom nepremičnine 658
– 146/2-0, k.o. 658 – Koroška vrata. Parkirno mesto je v zemljiški knjigi vpisana kot
etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d.
z ID znakom nepremičnine 658 – 2183-34,
k.o. 658 – Koroška vrata.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/530-27-70,
g. Marjan.
Izhodiščna
prodajna
cena
je
4.930,00 EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo
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za nakup posamezne nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 25. 10.
2011. Za pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do vključno 25. 10. 2011 do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki morajo v posamični pisni ponudbi (posebej za vsako posamezno nepremičnino)
navesti in posredovati naslednje podatke
oziroma dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko),
– navesti zaporedno številko iz objave in
druge natančne podatke nepremičnine za
katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od navedene
izhodiščne prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa (naziv banke
in številka računa),
– fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo
(osebni dokument), pravne osebe morajo
obvezno priložiti overjen izpis iz sodnega
registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je
seznanjen s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem nepremičnine in da bo
v primeru nakupa predmetne nepremičnine
vse postopke v zvezi s potrebno dodatno
ureditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom
nepremičnine v zemljiško knjigo uredil sam
na svoje stroške,
– posebej dodatno izjaviti, da je seznanjen z obvezo prevzema najemnega razmerja in da bo po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe vstopil v najemno razmerje kot nov
najemodajalec, namesto Telekom Slovenije,
d.d. ter bo prevzel obveznosti in pravice
iz obstoječe veljavne najemne pogodbe (v
objavi navedeno za nepremičnine pod zap.
št. 2 in pod zap. št. 4).
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja
in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 30. 11. 2011.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
vseh pogojev iz objave in pogodbenih ob-
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veznosti se šteje, da je odstopil od nakupa
– v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan
plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma kupca za posamezno nepremičnino bo
odločala predvsem višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave
kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki
pridobijo v Službi za splošne zadeve, na
tel. 02/530-27-70 – g. Marjan, 01/234-16-50
– g. Mladen, 01/234-15-92 – ga. Jana, vsak
delovni dan, v času od 9. do 15. ure.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 478-0016/2011
Ob-4736/11
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda 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 ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto
2011, objavlja
2. javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Komenda
1. Ime in sedež prodajalca – organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda,
tel. 01/724-74-00, faks: 01/834-13-23, e-pošta: obcina.komenda@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje:
Nezazidano
stavbno
zemljišče
parc.št. 2189, 1905 – k.o. Moste.
Nepremičnina je skladno z Odlokom
o lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno proizvodne cone ozka dela – II. faza
(Uradne objave Glasila Občine Komenda
št. 02/2008, z dne 21. 2. 2008) opredeljena
kot stavbno zemljišče.
3. Izklicna cena:
Izklicna cena za nepremičnino znaša
277.500,00 €. V ceno ni vštet davek na
dodano vrednost, ki ga plača kupec. Višina
varščine znaša 27.750,00 €.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
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 10. oktobra 2011 do 12. ure na naslov.
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda, z oznako: »Ne odpiraj – 2. Javno
zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine –
Poslovna cona Komenda«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
b) Na razpis lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Slovniji ali v državah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo in ki obsega
naslednje podatke in listine:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime in
priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko
številko, EMŠO, davčno številko, transakcij-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ski račun in fotokopijo osebnega dokumenta; pravne osebe; naziv in sedež, telefonsko
številko, matično številko, davčno 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 priložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od
30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS oziroma v EU;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Komenda, odprt pri Banki Slovenije,
št. 01100-0100002377, z navedbo »varščina – prodaja nepremičnine Poslovna cona
Komenda«. 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
dejansko stanje nepremičnine poznano.
c) Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja 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 varšina 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 ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.
h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb 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
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
10. 10. 2011 ob 13. uri, v prostorih Občine
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, pisarna župana, in sicer:
Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
zbiranju ponudb.
6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 15 dni od prejema obve-

stila o izboru. Celotno kupnino pa je izbrani
ponudnik dolžan plačati na račun Občine
Komenda, št. 01100-0100002377, odprt pri
Banki Slovnije, v roku 30 dni po podpisu
pogodbe. Plačilo kupnine je možno, skladno
z zakonom tudi v več obrokih, pri čemer
mora kupec zemljišča del kupnine ustrezno
zavarovati, in sicer pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi
poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini
oziroma s sklenitvijo dogovora o pridržku
lastninske pravice na premičnini.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Občina Komenda bo izdala zemljiškoknjižno
dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnine 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
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati.
7. Ustavitev postopka: prodajlec na
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma
lahko ustavi začetek postopka prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se
ponudnikom povrne plačana varšina v roku
8 dni brez obresti.
8. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini dobite pri Aleksandri Plevel, višji
svetovalki III ali na tel. 01/724-74-09 oziroma po elektronski pošti: sasa.plevel@komenda.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem razgovoru.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno
v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Komenda ter na spletni strani Občine
Komenda: www.komenda.si.
Občina Komenda
Št. 110-115/2011
Ob-4737/11
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11), Ministrstvo za pravosodje
objavlja
javni poziv
okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrožnega sodnika na delo
na Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
s predvidenim časom dodelitve treh let, za
potrebe Evidenčnega oddelka Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije, za področje
zemljiške knjige.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

74 / 23. 9. 2011 /

Stran

2231

Objave gospodarskih družb
Ob-4708/11
Popravek
Poslovodstvi družb ŽICA trgovina in storitve d.o.o., Špelina ulica 22, 2000 Maribor,
družba z omejeno odgovornostjo in ZTS
Handels GmbH, Grazerstrasse 9, 8430 Neutillmitsch, Avstrija, družba z omejeno odgovornostjo, objavljata popravek objave,
objavljene v Uradnem listu RS, št. 71, z dne
9. 9. 2011 (št. objave: Ob-4535/11), ki se
popravi tako, da se v prvem odstavku za
besedo »obveščata« črta beseda »družbenike«, prav tako se črtata drugi in tretji odstavek objave, št. Ob-4535/11, ter se doda
naslednje besedilo:
Družba ŽICA trgovina in storitve d.o.o.,
Špelina ulica 22, 2000 Maribor, družba
z omejeno odgovornostjo, kot prevzeta
družba, je vpisana v sodni/poslovni register Republike Slovenije z matično številko
2185580000 in številko vpisa: 11284800,
s tem, da je bila družba ustanovljena pri
Okrožnem sodišču v Mariboru, družba ZTS
Handels GmbH, Grazerstrasse 9, 8430 Neutillmitsch, Avstrija, družba z omejeno odgovornostjo, kot prevzemna družba, pa je
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča
za civilnopravne zadeve Gradec, matična
številka: 366469a.
Na sedežu družbe ŽICA trgovina in storitve d.o.o., Špelina ulica 22, 2000 Maribor so mesec dni od objave tega obvestila,
vsak delovni dan od 9. do 15. ure, na vpogled pogodba o čezmejni pripojitvi, poročilo
o pripojitvi poslovodstva prevzete in prevzemne družbe, bilance družb ter druge listine
v skladu z drugim odstavkom 586. člena
v zvezi z drugim odstavkom 622.e člena
Zakona o gospodarskih družbah.
Vsak družbenik, upnik in delavec lahko
uveljavlja svoje pravice na način kot to določa Zakon o gospodarskih družbah. Vsak
upnik lahko uveljavlja svoje pravice v skladu s 592. in 622.j členom ter drugimi členi
Zakona o gospodarskih družbah, pod pogoji
kot jih določa ta zakon. Upniki lahko uveljavljajo svoje pravice v 30 dneh po objavi tega
obvestila. Vsak družbenik lahko uveljavlja
svoje pravice v skladu s 586. členom in drugimi členi Zakona o gospodarskih družbah,
pod pogoji kot jih določa ta zakon. Vsakemu
družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dal prepis listin iz prejšnjega
odstavka oziroma informacije o uveljavljanju
njihovih pravic.
ŽICA d.o.o.
poslovodstvo direktorica Rauch Gertrude
ZTS Handels GmbH
direktorica Rauch Gertrude
Ob-4682/11
V zvezi s četrtim odstavkom 356.a člena
ZGD-1 uprava družbe Modra linija holding,
finančna družba, d.d. izjavlja, da od predložitve obvestila v zvezi z izdajo delnic za
stvarni vložek registrskemu organu in objave le tega na svoji spletni strani, niso nastale
nove okoliščine iz prvega odstavka 356.a

člena ZGD-1 v zvezi s prvim ali drugim stavkom petega odstavka 194.a člena Zakona
o gospodarskih družbah.
Modra linija holding, d.d.
Uprava družbe

tni strani prevzemne družbe, www.alta.si ter
dne 23. 9. 2011 tudi v Uradnem listu RS.
ALTA Skladi d.d.
Natalija Stošicki, izvršna direktorica
Roman L. Ratkai, izvršni direktor

Ob-4721/11
Družba ALTA Skladi d.d. objavlja na
podlagi 103. člena ZISDU-1, Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in
poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih
skladov, ki jih upravlja ter na podlagi prvega odstavka 586. člena ZGD-1 ter tretjega
odstavka 599. člena ZGD-1, družba ALTA
Skladi d.d. sporočilo:
Dne 19. 9. 2011 sta družbi ALTA Skladi
d.d. kot prevzemna družba in DUS KRONA d.o.o. Ljubljana kot prevzeta družba na
Sodni register Okrožnega sodišča v Ljub
ljani kot registrskemu organu predložili podpisano pogodbo o pripojitvi, ki sta jo prej
pregledala in potrdila nadzorni svet družbe
DUS KRONA d.o.o., Ljubljana ter upravni
odbor družbe ALTA Skladi d.d. in po kateri
se družba DUS KRONA d.o.o. kot prevzeta
družba pripaja po postopku poenostavljene
pripojitve k družbi ALTA Skladi d.d. kot prevzemni družbi.
O soglasju za pripojitev bo odločal družbenik prevzete družbe. Na podlagi odločitve poslovodstva prevzemne družbe se
o soglasju za pripojitev ne bo odločalo na
skupščini delničarjev prevzemne družbe.
Zato prevzemna družba ALTA Skladi d.d.
svoje delničarje skladno s prvim odstavkom
586. člena ZGD-1 v zvezi z drugim in tretjim odstavkom tega istega člena izrecno
obvešča, da je delničarjem od naslednjega dne od dneva objave tega sporočila (v
Uradnem listu RS) in za en mesec dni na
sedežu prevzemne družbe, vsak delavnik
od 8. do 16. ure omogočen pregled naslednje dokumentacije: pogodbe o pripojitvi,
letnih poročil v pripojitvi udeleženih družb za
zadnja 3 poslovna leta, polletnih (vmesnih)
bilanc stanj obeh družb za prvih 6 mesecev
leta 2011, zaključni poročili družb po obračunskem dnevu 31. 7. 2011, Skupno poročilo poslovodstev družb o pripojitvi, Poročilo
Upravnega odbora družbe ALTA Skladi d.d.
o pregledu pripojitve ter Poročilo nadzornega sveta družbe DUS KRONA d.o.o., Ljub
ljana o pregledu pripojitve.
Po poteku roka iz prejšnjega odstavka
bo skladno z drugim odstavkom 599. člena ZGD-1 izdan sklep edinega družbenika
o soglasju za pripojitev. Prevzemna družba ALTA Skladi d.d. svoje delničarje zato
izrecno opozarja na pravico, ki jim gre na
podlagi tretjega odstavka 599. člena ZGD-1
in sicer, da imajo delničarji, ki skupaj dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala
prevzemne družbe, en mesec od dneva, na
katerem je s sklepom edinega družbenika
prevzete družbe bilo izdano soglasje za
pripojitev, pravico zahtevati sklic skupščine delničarjev, ki naj odloči o soglasju za
pripojitev.
To sporočilo bo od 23. 9. 2011 dalje za
obdobje najmanj pet let objavljeno na sple-

Ob-4673/11
Likvidacijska upraviteljica družbe Kristal
I.G.d.o.o. – v likvidaciji, Mariborska cesta 46,
2352 Selnica ob Dravi, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru,
Srg 2011/30943 z dne 8. septembra 2011
vpisan začetek redne likvidacije v skladu
z določili 412. do 424. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja poziv upnikom,
da v roku 30 dni, od dneva objave tega
poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje
terjatve do družbe Kristal I.G. d.o.o. – v likvidaciji.
Terjatve oziroma vlogo morajo upniki poslati, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve, ki izkazuje obstoj in višino
terjatve, z navedbo računa upnika, na katerega naj se prijavljena terjatev poravna,
v dveh izvodih, na likvidacijskega upravitelja na naslov: Kristal I.G. d.o.o. – v likvidaciji, Mariborska cesta 46, 2352 Selnica
ob Dravi.
Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Kristal I.G. d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijska upraviteljica
Nevena Tea Gorjup

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4681/11
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
SV 1015/11
Ob-4710/11
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.
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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

Sklici skupščin
Ob-4693/11
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Veplas, velenjska plastika, d.d., Velenje
in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
13. redno sejo
skupščine delničarjev
družbe Veplas, d.d.,
ki bo v petek, 28. 10. 2011, ob 11. uri,
v prostorih družbe na Cesti Simona Blatnika 11, v Velenju.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se na predlog
uprave imenuje Draga Vrabiča, za verifikacijsko komisijo Ivico Ledinek in Marto Haidi
Regoršek; za sestavo notarskega zapisnika
se imenuje notarko Judito Stropnik Mravljak
iz Velenja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Veplas, d.d. za leto 2010,
revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Veplas za leto 2010 in pisnim
poročilom nadzornega sveta za leto 2010,
seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2010 ter odločanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2010.
Predlog sklepov:
2.1 Bilančni dobiček družbe Veplas, d.d.
na dan 31. 12. 2010 znaša 90.019,09 €.
2.2 Izkazani bilančni dobiček v višini
90.019,09 € se porabi za pokrivanje prenešene izgube preteklih let.
2.3 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi družbe za delo v poslovnem
letu 2010 in tako potrjuje in odobrava delo
uprave v navedenem obdobju.
2.4 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za delo
v poslovnem letu 2010 in tako potrjuje in
odobrava delo nadzornega sveta v navedenem obdobju.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2011.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
revizorja za poslovno leto 2011 imenuje družbo Probitas d.o.o., Kozinova 9, iz Maribora.
4. Statusno preoblikovanje družbe
v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina pooblašča upravo, da prične postopek
statusnega preoblikovanja družbe v družbo
z omejeno odgovornostjo.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino (skupaj z besedilom predlaganih sklepov) je na vpogled
na sedežu družbe, po objavi sklica do dne
zasedanja skupščine, vsak delovni dan, od
od 9. do 12. ure.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane
družbi. Delničarje oziroma pooblaščence
prosimo, da pooblastilo dostavijo najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Vse delničarje,
ki se bodo skupščine udeležili, prosimo, da
uro pred začetkom uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo le imetniki delnic družbe,
kateri so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine kot imetniki delnic družbe
Veplas, d.d. vpisani v centralni register pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi
Ljubljana, d.d.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
ali predlogom dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Veplas, velenjska plastika, d.d.
direktor
Franc Vedenik, univ. dipl. inž.
Ob-4695/11
Na podlagi 24. člena Statuta Komunale komunalnega podjetja Nova Gorica d.d.,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, uprava sklicuje
20. redno skupščino
družbe Komunala komunalno podjetje
Nova Gorica d.d.,
ki bo dne 25. 10. 2011, s pričetkom ob
15. uri na sedežu družbe, Cesta 25. junija 1, v Novi Gorici, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter izvolitev delovnih
teles.
Skupščina se seznani, da bo skupščini
družbe prisostvovala vabljena notarka Andreja Cajhen.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednico skupščine se izvoli Vera
Hlede.
Za člane verifikacijske komisije in izvedbo glasovanja se imenujejo: Damijana Murovec, predsednica komisije, Nataša Badalič, članica, Silvan Rijavec, član.
Predlagatelj sklepa je uprava.
2. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 2.:
V nadzorni svet družbe Komunala Nova
Gorica d.d. se za mandatno dobo 4 let od

25. 10. 2011 do 24. 10. 2015 izvoli naslednji
član: Darjo Bon, roj. 1951, univ. dipl. inž.
stroj., Ulica Bratov Hvalič 134, 5000 Nova
Gorica.
Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, morajo predlagatelji priložiti obrazložitev dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev
zahteve za dodatno točko dnevnega reda,
morajo zahtevo poslati družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine, to je
do 30. 9. 2011
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki, dajejo pisne predloge
sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih
dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu z 296. členom
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine družbi poslal predlog
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo
poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.
Pravica do obveščenosti in dostop do
gradiva za skupščino
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Informacije o pravicah delničarjev iz prvega
odstavka 298. člena, prvega odstavka 300.,
301. in 305. člena ZGD-1 ter popolno gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, Statut
ter drugo gradivo, je delničarjem na vpogled
v sobi št. 6 – tajništvo direktorja družbe Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija
1, Nova Gorica, vsak delovnik od 10. do
12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu
RS, vsaj 30 dni pred skupščino.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana, na presečni dan, to je dne 21. 10.
2011. Prijava se pošlje na naslov: Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1,
Nova Gorica, soba št. 6 – tajništvo direktorja
družbe.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo oziroma
drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje (izpisek iz sodnega registra), ki
mora biti pisen in je ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjen na sedežu
družbe. Pooblastilo mora vsebovati ime in
priimek, naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja.
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Družba ima na dan 30. 9. 2011 izdanih
skupno 169229 navadnih kosovnih delnic ter
je tudi imetnica 11374 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica
en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi
zakona nimajo glasovalne pravice. Število
vseh glasovalnih pravic na dan 30. 9. 2011
je 157855.
Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 16. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Udeleženci se ob prihodu na skupščino
prijavijo, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se morajo
ob prijavi na skupščino izkazati z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz registra.
Komunala Nova Gorica d.d.,
Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad.,
direktor
Ob-4702/11
Direktor družbe s soglasjem nadzornega
sveta na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Minervo d.d., Ljubljana, sklicuje
17. skupščino
delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana,
ki bo v petek, dne 28. 10. 2011, ob 7.30,
v prostorih družbe Minervo d.d., Letališka
c. 27a, Ljubljana.
Dnevni red in predlog sklepov.
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1/1 - Skupščina družbe ugotavlja, da je prisotnih.....% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni,
da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2 – Skupščina se
seznani z dnevnim redom.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češerek.
Predlog sklepa št. 1/3: – Za preštevalca
glasov se imenuje Jože Valenčič.
2. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
Minervo d.d. Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 16. 9.
2011, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2010, z revidiranimi računovodskimi izkazi in Poslovnim
poročilom uprave družbe za poslovno leto
2010.
3. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
skupino Minervo d.d. Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 16. 9.
2011, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju skupine Minervo d.d. Ljubljana
za leto 2010, z revidiranimi konsolidiranimi
računovodskimi izkazi in Poslovnim poročilom uprave skupine Minervo d.d. Ljubljana
za poslovno leto 2010.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 1/4: – Na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2010 po stanju na
dan 31. 12. 2010 znaša 2.277.295,42 EUR.

O
bilančnem
dobičku
v
višini
2.277.295,42 EUR bo odločeno v naslednjih letih.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta družbe v poslovnem
letu 2010 in jima podeljuje razrešnico.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa št 1/5 – Na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja
družbe Minervo d.d. Ljubljana in za skupino
Minervo d.d. za leto 2011 imenuje revizijska
hiša, Valuta, družba za revizijo d.o.o., Slovenska ul. 30, 2000 Maribor.
6. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2011.
Uprava podaja informacijo o poslovni
politiki, poslovanju in gospodarskem načrtu
v letu 2011.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila
za zastopanje na skupščini morajo biti pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 25. 10. 2011 pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 27 A in so vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine. Pooblastila za zastopanje se ob
prijavi predajo v hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, na Letališki c. 27 A, Ljubljana, vsak
delovni dan v tednu, med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v pisni obliki z obrazložitvijo predloga
v 7 dneh po objavi sklica skupščine na upravo družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi
istega dne ob 8.30 v istem prostoru, z enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju se
bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.
Minervo d.d., Ljubljana
direktor
Vojko Reven, univ. dipl. inž. rud.
Ob-4703/11
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 78. člena Statuta delniške družbe sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Pomin, družba
pooblaščenka d.d. Ljubljana,
ki bo 28. 10. 2011, ob 8. uri, v prostorih
družbe Letališka c. 27 A, Ljubljana.
Dnevni red in predlog sklepov.
1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev
z dnevnim redom.
Predlog sklepa št. 1/1 – Skupščina družbe ugotavlja, da je prisotnih.....% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni,
da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2 – Skupščina se
seznani z dnevnim redom.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 2/1:
– za predsednika skupščine se izvoli
Jože Valenčič,
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– za preštevalca glasov se imenuje Kejžar Igor.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češarek.
3. Predložitev letnega poročila, in poročila nadzornega sveta za Pomin, Pooblaščenka d.d.
Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta z dne 16. 9. 2011,
ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto 2010 in računovodskimi
izkazi družbe za poslovno leto 2010.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010.
Predlog sklepa 4/1: na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2010 po stanju na
dan 31. 12. 2010 znaša 221.044,42 EUR.
O
bilančnem
dobičku
v
višini
221.044,42 EUR bo odločeno v naslednjih
letih.
5. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 5/1: skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico.
6. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2011.
Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe
v letu 2011.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imenskih in prinosniških delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji prinosniških delnic, se lahko udeležijo skupščine ter
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini
s pogojem, da pridobijo potrdilo o imetništvu
na zadnji dan roka za deponiranje delnic, to
je po stanju 10. dan pred skupščino. KDD
delničarju izda potrdilo o imetništvu delnic,
ki ga delničar dostavi najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine družbi in ga uporabi
za udeležbo na skupščini. Delničar prinosniških delnic izvršuje glasovalno pravico
v skladu z 89. členom statuta družbe. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji imenskih
delnic, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
so najmanj 10 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo ali družbi dokažejo imetništvo imenskih delnic po stanju
10. dan pred zasedanjem skupščine in najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo udeležbo na skupščini.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti pisna.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Letališka c. 27A, Ljubljana, vsak delovni dan
v tednu, med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v prostorih družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica, na naslov družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 9. uri
v istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Pomin, družba pooblaščenka d.d.
Ljubljana
uprava
Vojko Reven, univ. dipl. inž.
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Ob-4709/11
Uprava družbe na podlagi drugega člena
sedmega poglavja Statuta družbe sklicuje
17. redno sejo skupščine
družbe Vodi Gorica, inštalacije, storitve
in trgovina d.d. Kromberk,
ki bo dne 28. 10. 2011, ob 13. uri,
v prostorih delniške družbe Vodi Gorica d.d.
Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Kromberk,
5000 Nova Gorica, z naslednjim dnevnim
redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: »za predsednika skupščine se izvoli Silvester Polanc, za
preštevalki glasov se imenujeta Ines Vonta
in Dragana Jaćimović. Za sestavo zapisnika
skupščine se pooblasti notarka Katjuša Gorjan iz Nove Gorice.«
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2010, poročilom
revizorja in nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: uprava družbe predlaga skupščini delničarjev družbe
Vodi Gorica d.d. Kromberk, da sprejme naslednji sklep: »Sprejme se revidirano poročilo za leto 2010. Ugotovljena čista izguba
za leto 2010 se bo pokrivala iz dobička iz
preteklih let.«
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
»Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za leto 2010«.
Informacije za delničarje
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo: gradivo za skupščino,
vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami
in čistopisom statuta, je delničarjem na voljo
za vpogled v tajništvu družbe Vodi Gorica,
inštalacije, storitve in trgovina d.d. Kromberk, vsak delovni dan od 9. do 11. ure, od
dneva objave sklica skupščine do zasedanja
skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda: delničarji,
katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala, lahko sedem dni po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
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datno 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 skladno s prvim odstavkom 300. in 301. členom ZGD-1. Uprava
družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti:
delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 uresničuje na skupščini.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice: skupščine se
lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki (i) so vpisani
kot imetniki delnic družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in (ii) so svojo udeležbo pisno prijavili
družbi, tako da ta prejme prijavo najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine. Delničarji
oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
se morajo na zahtevo izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati splošne podatke (ime, priimek,
naslov, EMŠO, oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca, datum pooblastila ter podpis pooblastitelja. Udeležence skupščine družbe prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine
prijavijo predstavniku družbe na kraju zasedanja skupščine.
Vodi Gorica, inštalacije, storitve
in trgovina d.d.
Mladen Andrić, glavni izvršni direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 629/11
Ob-4722/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 629/11, z dne 15. 9.
2011, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 34, v V. nadstropju, večstanovanjske
hiše v Mariboru, Goriška ulica 12, stoječe na
parc. št. 611, k.o. Spodnje Radvanje, katere
lastnik do celote je Muhamet Smakaj, stanujoč Trubarjeva ulica 5, 2000 Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 8. 2011,
ter aneksa k prodajni pogodbi za stanovanje
z dne 29. 8. 2011, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, mat.
št.: 1870777000, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Muhameta Smakaja,
stanujoč Trubarjeva ulica 5, 2000 Maribor in
Majo Trajkovski, stanujoča Vinarje 9A, 2000
Maribor, v višini 25.765,00 EUR s pripadki.
SV 655/2011
Ob-4723/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 655/2011 z dne 14. 9.
2011, je bila nepremičnina z ident. št. 21751013-7, enosobno stanovanje št 7, s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 44,11 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi z naslovom
Cesta 1. maja 26 A, 4270 Jesenice, stoječi
na parc. št. 802/5, parc. št. 804/15 in parc.
št. 804/9, vse, k.o. 2175 Jesenice, last zastaviteljev Hamdije Mulahmetovića in Senade Mulahmetović – vsakega od njiju do 1/2,
zastavljeno v korist upnice Gorenjska banka
d.d., Kranj, matična številka: 5103061000,
s sedežem v Kranju, Bleiweisova cesta 1,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
27.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 1028/2011
Os-4542/11
V izvršilni zadevi upnika Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Demis Gradbeništvo in storitve
d.o.o., Ul. Pariške komune 40c, Maribor, zaradi izterjave 736,98 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In 1028/2011
z dne 2. 6. 2011, zarubi nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje
št. 1, v izmeri 66,50 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju objekta, ki stoji na parc. št. 1645,
k.o. Tabor – na naslovu Ul. Pariške komune
40c, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 8. 2011
In 110/2009
Os-4584/11
V izvršilni zadevi upnika Stanovanjska
zadruga z.o.o., Krekova ulica 18, Maribor
– dostava, zoper dolžnika Vinka Krulik, Kardeljeva cesta 57, Maribor – dostava, zaradi
izterjave 353,30 EUR s pp, se na podlagi
sklepa o izvršbi, opr. št. In 110/2009 z dne
30. 9. 2010 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, enosobno stanovanje
s kabinetom, stanovanje št. 19, ki se nahaja
v II. nadstropju večstanovanjske hiše, na
naslovu Kardeljeva cesta 57, Maribor, v skupni izmeri 51,15 m2. Stanovanje se nahaja
v delu stavbe ID 2553-19, k.o. Spodnje Radvanje, last dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2011
VL 2011/55543
Os-4586/11
Izvršiteljica Branka Horvat Zec, Tyrševa
4, Maribor je dne 17. 8. 2011, s pričetkom
ob 13.30 v zadevi opr. št. VL 2011/55543,
Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnika Budić Svetozarja, Prušnikova ulica 40,
2000 Maribor, za upnika Kommunio d.o.o.,
Podružnica Maribor, Črtomirova ulica 11,
2000 Maribor, v kraju Prušnikova ulica 40,
Maribor, pri dolžniku opravilo rubež nepremičnine, stanovanje št. 811, stavba 403
v 2. nadstropju, v izmeri 41,66 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu, Prušnikova
ulica 40, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 8. 2011
VL 2011/53840
Os-4587/11
Izvršiteljica Branka Horvat Zec, Tyrševa
4, Maribor je dne 29. 6. 2011, s pričetkom
ob 10. uri v zadevi opr. št. VL 2011/53840,
Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnika
Turnšek Roberta, Kardeljeva cesta 76, 2000
Maribor, za upnika Kommunio d.o.o., Podružnica Maribor, Črtomirova ulica 11, 2000
Maribor, v kraju Kardeljeva c. 76, Maribor,
pri dolžniku ob prisotnosti Roberta Turnška,
dolžnika, opravila rubež nepremičnine, stanovanje št. 220, stavba 169, v 4. nadstropju, v izmeri 56,10 m2, v večstanovanjski
hiši, na naslovu, Kardeljeva cesta 76, 2000
Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 8. 2011

VL 2011/55474
Os-4589/11
Izvršiteljica Branka Horvat Zec, Tyrševa
4, Maribor je dne 17. 8. 2011, s pričetkom
ob 10. uri, v zadevi opr. št. VL 2011/55474,
Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnika
Golob Tilna, ulica Staneta Severja 3, 2000
Maribor, za upnika Kommunio d.o.o., Podružnica Maribor, Črtomirova ulica 11, 2000
Maribor, v kraju Ulica Staneta Severja 3,
Maribor, pri dolžniku opravila rubež nepremičnine, stanovanje št. 17, stavba 1320,
v 4. nadstropju, v izmeri 71,45 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu, Ulica Staneta
Severja 3, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 8. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
N 50/2009
Os-4731/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu,
okrajna sodnica Zdenka Marinšek Novak,
je v nepravdni zadevi predlagajočih strank:
1. Rozalija Mirnik Štrucl, Ob Suhi 4, Ravne
na Koroškem, 2. Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
3. Ana Marija Janko, Ob Suhi 4, Ravne na
Koroškem, 4. Lidija Janko Pečnik, Ob Suhi
4, Ravne na Koroškem, 5. Jožefa Teržan,
Ob Suhi 4, Ravne na Koroškem, 5. Franc
Bukovec, Ob Suhi 4, Ravne na Koroškem,
6. Stanovanjski sklad RS, Javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana, 7. Samo Šteharnik,
Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 8. Sonja
Tiršek, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
9. Kristina Seitl, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 10. Jožefa Kelc, Ob Suhi 4a, Ravne
na Koroškem, 11. Nataša Žličar, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 12. Aleksander Čiunik,
Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 13. Danijela Ring, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
14. Miroslava Topler, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem, 15. Martin Kajzer, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 16. Mihaela Rožič Kajzer, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 17.
Stevo Rikić, Ob Suhi 3, Ravne na Koroškem,
18. Anto Sirovina, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem 19. Nasiha Sirovina, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 20. Ludvik Kordež, Ob
Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 21. Terezija
Kordež, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
22. Katica Krajnc, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem, 23. Igor Ošlovnik, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 24. Davorin Kragelnik,
Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 25. Jelka
Kragelnik, Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem,
26. Vojko Kragelnik, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, 27. Vinko Doblšek, Ob Suhi 4b,
Ravne na Koroškem, 28. Jolenta Doblšek,
Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 29. Dušan Dobelšek, Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 30, Marijana Dobelšak, Ob Suhi 4b,
Ravne na Koroškem, 31. Magdalena Piko,
Kotlje 218, Kotlje, 32. Bernarda Leskovec,
Dolga Brda 28a, Prevalje, 33, Marjan Šurc,
Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 34. Nada
ŠURC, 35. Ivić Josipović, 36. Age Josipović,

37. Metka Vodovnik, 38. Andrej Bukovec, 39.
Gabrijela Homan, 40. Marko Božič, Ob Suhi
4c, Ravne na Koroškem, 41. Ivo Petrušić,
Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem 42. Luca
Petrušić, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
43. Jožefa Brec, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 44. Albin Budna, Ob Suhi 4c, Ravne
na Koroškem, 45. Marjeta Budna, Ob Suhi
4c, Ravne na Koroškem, 46. Adam Hajzer,
Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 47. Angela
Hajzer, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 48.
Matjaž Obretan, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 49. Mateja Pandel, Ob Suhi 4c, Ravne
na Koroškem, 50. Mihret Osmić, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 51. Ida Krančan, Ob
Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 52. Friderik
Krančan, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
53. Mateja Rožen, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 54. Darko Hovnik, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 55. Friderik Potočnik,
Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 56. Matilda
Potočnik, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
57. Elizabeta Smolnikar, Ob Suhi 4c, Ravne
na Koroškem, 58. Boris Smolnikar, Ob Suhi
4c, Ravne na Koroškem, 59. Gregor Makan,
Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 60. Olga
Kotnik, Ob Suhi 2, Ravne na Koroškem, 61.
Snježana Valcl, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 62. Ivana Pešl, Ob Suhi 4d, Ravne na
Koroškem, 63. Janko Pešl, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 64. Metka Pešl, Malgajeva
2a, Ravne na Koroškem, 65. Slavka Salapija,
Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 66. Slavo
Salapija, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem,
67. Janez Klavž, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 68. Margareta Krivograd, Ob Suhi 4d,
Ravne na Koroškem, 69. Miroslav Krivograd,
Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 70. Tatjana
Rožej, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 71.
Franc Štimnikar, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, ki vse po pooblastilu zastopa Zdravko
Fajmut s.p., poslovno in finančno svetovanje, Dobja vas 122, Ravne na Koroškem,
zoper nasprotne udeležence: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem in 2. Splošno gradbeno podjetje
„Kograd“ Dravograd d.o.o. – v stečaju, Mariborska cesta 3, Dravograd, ki ga zastopa
mag. Boris Kastivnik, Naverški vrh 3/c, Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve etažne
lastnine in določitve pripadajočega zemljišča,
pri nepremičnini – posameznem delu stavbe
z identifikacijsko številko 882-1067-11 (11.E),
ki predstavlja stanovanjsko rabo št. 11 v 5.
etaži na naslovu, Ob Suhi 4A, Ravne na
Koroškem, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. -4/91, z dne 16. 12. 1991, sklenjene
po določbah Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91 in spremembe; SZ) med
prodajalcema Lek d.d. Ljubljana in Skupščina Občine Ravne na Koroškem in kupcema
Ludvikom Kordežem in Terezijo Kordež, oba
Ob Suhi 4/a, Ravne ne Koroškem, za prodajo
stanovanja št. 11, nadstropje II., v stanovanjski hiši Ob Suhi 4/a, Ravne na Koroškem, ki
leži na parc. št. 218/1, k.o. Ravne in
– aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. -4/91, z dne 15. 9. 1993,
sklenjenega med prodajalcema Lek d.d.
Ljubljana in Skupščina Občine Ravne na
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Koroškem in kupcema Ludvikom Kordežem
in Terezijo Kordež, oba Ob Suhi 4/a, Ravne
ne Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev Ludvika Kordeža in Terezije Kordež, oba Ob Suhi 4A, Ravne na
Koroškem, vsakega do ½.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 9. 2011
N 50/2009
Os-4732/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu,
okrajna sodnica Zdenka Marinšek Novak,
je v nepravdni zadevi predlagajočih strank:
1. Rozalija Mirnik Štrucl, Ob Suhi 4, Ravne
na Koroškem, 2. Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
3. Ana Marija Janko, Ob Suhi 4, Ravne na
Koroškem, 4. Lidija Janko Pečnik, Ob Suhi
4, Ravne na Koroškem, 5. Jožefa Teržan,
Ob Suhi 4, Ravne na Koroškem, 5. Franc
Bukovec, Ob Suhi 4, Ravne na Koroškem,
6. Stanovanjski sklad RS, Javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana, 7. Samo Šteharnik,
Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 8. Sonja
Tiršek, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
9. Kristina Seitl, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 10. Jožefa Kelc, Ob Suhi 4a, Ravne
na Koroškem, 11. Nataša Žličar, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 12. Aleksander Čiunik,
Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 13. Danijela Ring, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
14. Miroslava Topler, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem, 15. Martin Kajzer, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 16. Mihaela Rožič Kajzer, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 17.
Stevo Rikić, Ob Suhi 3, Ravne na Koroškem,
18. Anto Sirovina, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem 19. Nasiha Sirovina, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 20. Ludvik Kordež, Ob
Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 21. Terezija
Kordež, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
22. Katica Krajnc, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem, 23. Igor Ošlovnik, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 24. Davorin Kragelnik,
Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 25. Jelka
Kragelnik, Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem,
26. Vojko Kragelnik, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, 27. Vinko Doblšek, Ob Suhi 4b,
Ravne na Koroškem, 28. Jolenta Doblšek,
Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 29. Dušan Dobelšek, Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 30, Marijana Dobelšak, Ob Suhi 4b,
Ravne na Koroškem, 31. Magdalena Piko,
Kotlje 218, Kotlje, 32. Bernarda Leskovec,
Dolga Brda 28a, Prevalje, 33, Marjan Šurc,
Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 34. Nada
ŠURC, 35. Ivić Josipović, 36. Age Josipović,
37. Metka Vodovnik, 38. Andrej Bukovec, 39.
Gabrijela Homan, 40. Marko Božič, Ob Suhi
4c, Ravne na Koroškem, 41. Ivo Petrušić,
Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem 42. Luca
Petrušić, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
43. Jožefa Brec, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 44. Albin Budna, Ob Suhi 4c, Ravne
na Koroškem, 45. Marjeta Budna, Ob Suhi
4c, Ravne na Koroškem, 46. Adam Hajzer,
Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 47. Angela
Hajzer, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 48.
Matjaž Obretan, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 49. Mateja Pandel, Ob Suhi 4c, Ravne

na Koroškem, 50. Mihret Osmić, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 51. Ida Krančan, Ob
Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 52. Friderik
Krančan, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
53. Mateja Rožen, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 54. Darko Hovnik, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 55. Friderik Potočnik,
Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 56. Matilda
Potočnik, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
57. Elizabeta Smolnikar, Ob Suhi 4c, Ravne
na Koroškem, 58. Boris Smolnikar, Ob Suhi
4c, Ravne na Koroškem, 59. Gregor Makan,
Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 60. Olga
Kotnik, Ob Suhi 2, Ravne na Koroškem, 61.
Snježana Valcl, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 62. Ivana Pešl, Ob Suhi 4d, Ravne na
Koroškem, 63. Janko Pešl, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 64. Metka Pešl, Malgajeva
2a, Ravne na Koroškem, 65. Slavka Salapija,
Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 66. Slavo
Salapija, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem,
67. Janez Klavž, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 68. Margareta Krivograd, Ob Suhi 4d,
Ravne na Koroškem, 69. Miroslav Krivograd,
Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 70. Tatjana
Rožej, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 71.
Franc Štimnikar, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, ki vse po pooblastilu zastopa Zdravko
Fajmut s.p., poslovno in finančno svetovanje, Dobja vas 122, Ravne na Koroškem,
zoper nasprotne udeležence: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem in 2. Splošno gradbeno podjetje
„Kograd“ Dravograd d.o.o. - v stečaju, Mariborska cesta 3, Dravograd, ki ga zastopa
mag. Boris Kastivnik, Naverški vrh 3/c, Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve etažne
lastnine in določitve pripadajočega zemljišča,
pri nepremičnini - posameznem delu stavbe
z identifikacijsko številko 882-1067-7 (7.E),
ki predstavlja stanovanjsko rabo št. 7, v 3.
etaži, na naslovu Ob Suhi 4A, Ravne na
Koroškem, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 328/91, z dne 21. 10. 1993, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona
(Ur. l. RS, št. 18/91 in spremembe; SZ) med
prodajalcem Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem in kupcem Matildo Mori,
Ob Suhi 4a, Ravne ne Koroškem za prodajo
stanovanja št. 7, nadstropje I. v stanovanjski
hiši Ob Suhi 4A, Ravne na Koroškem, ki leži
na parc. št. 218/1, k.o. Ravne in
– prodajne pogodbe z dne 25. 6. 1994,
sklenjene med prodajalcem Matildo Mori, Ob
Suhi 4a, Ravne na Koroškem in kupcem Miro
Topler, Ob Suhi 5, Ravne na Koroškem, za
prodajo stanovanja št. 7, v 1. nadstropju,
stanovanjske hiše na Ravnah na Koroškem,
Ob Suhi 4/a.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Miroslave Topler, Ob Suhi
5, Ravne na Koroškem, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 9. 2011
N 50/2009
Os-4733/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu,
okrajna sodnica Zdenka Marinšek Novak,
je v nepravdni zadevi predlagajočih strank

Št.

74 / 23. 9. 2011 /

Stran

2237

1. Rozalija Mirnik Štrucl, Ob Suhi 4, Ravne
na Koroškem, 2. Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
3. Ana Marija Janko, Ob Suhi 4, Ravne na
Koroškem, 4. Lidija Janko Pečnik, Ob Suhi
4, Ravne na Koroškem, 5. Jožefa Teržan,
Ob Suhi 4, Ravne na Koroškem, 5. Franc
Bukovec, Ob Suhi 4, Ravne na Koroškem,
6. Stanovanjski sklad RS, Javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana, 7. Samo Šteharnik,
Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 8. Sonja
Tiršek, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 9.
Kristina Seitl, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 10. Jožefa Kelc, Ob Suhi 4a, Ravne
na Koroškem, 11. Nataša Žličar, Ob Suhi
4a, Ravne na Koroškem, 12. Aleksander
Čiunik, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
13. Danijela Ring, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem, 14. Miroslava Topler, Ob Suhi
4a, Ravne na Koroškem, 15. Martin Kajzer, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 16.
Mihaela Rožič Kajzer, Ob Suhi 4a, Ravne
na Koroškem, 17. Stevo Rikić, Ob Suhi 3,
Ravne na Koroškem, 18. Anto Sirovina, Ob
Suhi 4a, Ravne na Koroškem 19. Nasiha
Sirovina, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
20. Ludvik Kordež, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem, 21. Terezija Kordež, Ob Suhi
4a, Ravne na Koroškem, 22. Katica Krajnc,
Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 23. Igor
Ošlovnik, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
24. Davorin Kragelnik, Ob Suhi 4b, Ravne
na Koroškem, 25. Jelka Kragelnik, Ob Suhi
4b, Ravne na Koroškem, 26. Vojko Kragelnik, Javornik 54, Ravne na Koroškem,
27. Vinko Doblšek, Ob Suhi 4b, Ravne na
Koroškem, 28. Jolenta Doblšek, Ob Suhi
4b, Ravne na Koroškem, 29. Dušan Dobelšek, Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 30,
Marijana Dobelšak, Ob Suhi 4b, Ravne na
Koroškem, 31. Magdalena PIKO, Kotlje 218,
Kotlje, 32. Bernarda Leskovec, Dolga Brda
28a, Prevalje, 33, Marjan Šurc, Ob Suhi 4b,
Ravne na Koroškem, 34. Nada Šurc, 35.
Ivić Josipović, 36. Age Josipović, 37. Metka
Vodovnik, 38. Andrej Bukovec, 39. Gabrijela
Homan, 40. Marko Božič, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 41. Ivo Petrušić, Ob Suhi
4c, Ravne na Koroškem 42. Luca Petrušić,
Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 43. Jožefa Brec, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
44. Albin Budna, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 45. Marjeta Budna, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 46. Adam Hajzer, Ob
Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 47. Angela
Hajzer, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
48. Matjaž Obretan, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 49. Mateja Pandel, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 50. Mihret Osmić, Ob
Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 51. Ida Krančan, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 52.
Friderik Krančan, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 53. Mateja Rožen, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 54. Darko Hovnik, Ob
Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 55. Friderik
Potočnik, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
56. Matilda Potočnik, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 57. Elizabeta Smolnikar, Ob Suhi
4c, Ravne na Koroškem, 58. Boris Smolnikar, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 59.
Gregor Makan, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 60. Olga Kotnik, Ob Suhi 2, Ravne
na Koroškem, 61. Snježana Valcl, Ob Suhi
4d, Ravne na Koroškem, 62. Ivana Pešl,
Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 63. Janko Pešl, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem,
64. Metka Pešl, Malgajeva 2a, Ravne na
Koroškem, 65. Slavka Salapija, Ob Suhi 4d,
Ravne na Koroškem, 66. Slavo Salapija, Ob
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Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 67. Janez
Klavž, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 68.
Margareta Krivograd, Ob Suhi 4d, Ravne na
Koroškem, 69. Miroslav Krivograd, Ob Suhi
4d, Ravne na Koroškem, 70. Tatjana Rožej,
Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 71. Franc
Štimnikar, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem,
ki vse po pooblastilu zastopa Zdravko Fajmut s.p., poslovno in finančno svetovanje,
Dobja vas 122, Ravne na Koroškem, zoper nasprotne udeležence: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem in 2. Splošno gradbeno podjetje
„Kograd“ Dravograd d.o.o. – v stečaju, Mariborska cesta 3, Dravograd, ki ga zastopa
mag. Boris Kastivnik, Naverški vrh 3/c, Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve etažne
lastnine in določitve pripadajočega zemljišča, pri nepremičnini – posameznem delu
stavbe z identifikacijsko številko 882-1068-3
(3.E), ki predstavlja stanovanjsko rabo št. 3,
v 2. etaži, na naslovu Ob Suhi 4, Ravne na
Koroškem, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 11/91, z dne 7. 5. 1993, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91 in spremembe;
SZ) med prodajalcem Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem in kupcema
Anico Janko in Lidijo Janko, obe Ob Suhi 4,
Ravne ne Koroškem, za prodajo stanovanja
št. 3, nadstropje P, v stanovanjski hiši Ob
Suhi 4, Ravne na Koroškem, ki leži na parc.
št. 193/2, k.o. Ravne.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Ane Marije Janko, Ob
Suhi 4, Ravne na Koroškem in Lidije Pečnik Janko, Čečovje 3, Ravne na Koroškem,
vsake do ½.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 9. 2011
N 50/2009
Os-4734/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu,
okrajna sodnica Zdenka Marinšek Novak,
je v nepravdni zadevi predlagajočih strank:
1. Rozalija Mirnik Štrucl, Ob Suhi 4, Ravne
na Koroškem, 2. Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
3. Ana Marija Janko, Ob Suhi 4, Ravne na
Koroškem, 4. Lidija Janko Pečnik, Ob Suhi
4, Ravne na Koroškem, 5. Jožefa Teržan,
Ob Suhi 4, Ravne na Koroškem, 5. Franc
Bukovec, Ob Suhi 4, Ravne na Koroškem,
6. Stanovanjski sklad RS, Javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana, 7. Samo Šteharnik,
Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 8. Sonja
Tiršek, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 9.
Kristina Seitl, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 10. Jožefa Kelc, Ob Suhi 4a, Ravne
na Koroškem, 11. Nataša Žličar, Ob Suhi
4a, Ravne na Koroškem, 12. Aleksander
Čiunik, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
13. Danijela Ring, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem, 14. Miroslava Topler, Ob Suhi
4a, Ravne na Koroškem, 15. Martin Kajzer, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 16.
Mihaela Rožič Kajzer, Ob Suhi 4a, Ravne
na Koroškem, 17. Stevo Rikić, Ob Suhi 3,
Ravne na Koroškem, 18. Anto Sirovina, Ob
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Suhi 4a, Ravne na Koroškem 19. Nasiha
Sirovina, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
20. Ludvik Kordež, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem, 21. Terezija Kordež, Ob Suhi
4a, Ravne na Koroškem, 22. Katica Krajnc,
Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 23. Igor
Ošlovnik, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
24. Davorin Kragelnik, Ob Suhi 4b, Ravne
na Koroškem, 25. Jelka Kragelnik, Ob Suhi
4b, Ravne na Koroškem, 26. Vojko Kragelnik, Javornik 54, Ravne na Koroškem,
27. Vinko Doblšek, Ob Suhi 4b, Ravne na
Koroškem, 28. Jolenta Doblšek, Ob Suhi
4b, Ravne na Koroškem, 29. Dušan Dobelšek, Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 30,
Marijana Dobelšak, Ob Suhi 4b, Ravne na
Koroškem, 31. Magdalena PIKO, Kotlje 218,
Kotlje, 32. Bernarda Leskovec, Dolga Brda
28a, Prevalje, 33, Marjan Šurc, Ob Suhi 4b,
Ravne na Koroškem, 34. Nada Šurc, 35.
Ivić Josipović, 36. Age Josipović, 37. Metka
Vodovnik, 38. Andrej Bukovec, 39. Gabrijela
Homan, 40. Marko Božič, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 41. Ivo Petrušić, Ob Suhi
4c, Ravne na Koroškem 42. Luca Petrušić,
Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 43. Jožefa Brec, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
44. Albin Budna, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 45. Marjeta Budna, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 46. Adam Hajzer, Ob
Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 47. Angela
Hajzer, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
48. Matjaž Obretan, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 49. Mateja Pandel, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 50. Mihret Osmić, Ob
Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 51. Ida Krančan, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 52.
Friderik Krančan, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 53. Mateja Rožen, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 54. Darko Hovnik, Ob
Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 55. Friderik
Potočnik, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
56. Matilda Potočnik, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 57. Elizabeta Smolnikar, Ob Suhi
4c, Ravne na Koroškem, 58. Boris Smolnikar, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 59.
Gregor Makan, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 60. Olga Kotnik, Ob Suhi 2, Ravne
na Koroškem, 61. Snježana Valcl, Ob Suhi
4d, Ravne na Koroškem, 62. Ivana Pešl,
Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 63. Janko Pešl, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem,
64. Metka PEŠL, Malgajeva 2a, Ravne na
Koroškem, 65. Slavka Salapija, Ob Suhi 4d,
Ravne na Koroškem, 66. Slavo Salapija, Ob
Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 67. Janez
Klavž, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 68.
Margareta Krivograd, Ob Suhi 4d, Ravne na
Koroškem, 69. Miroslav Krivograd, Ob Suhi
4d, Ravne na Koroškem, 70. Tatjana Rožej,
Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 71. Franc
Štimnikar, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem,
ki vse po pooblastilu zastopa Zdravko Fajmut s.p., poslovno in finančno svetovanje,
Dobja vas 122, Ravne na Koroškem, zoper nasprotne udeležence: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem in 2. Splošno gradbeno podjetje
„Kograd“ Dravograd d.o.o. – v stečaju, Mariborska cesta 3, Dravograd, ki ga zastopa
mag. Boris Kastivnik, Naverški vrh 3/c, Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve etažne
lastnine in določitve pripadajočega zemljišča, pri nepremičnini – posameznem delu
stavbe z identifikacijsko številko 882-1363-1
(1.E), ki predstavlja stanovanjsko rabo št. 1
v 1. etaži na naslovu Ob Suhi 4C, Ravne
na Koroškem, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer:

– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 378/91 z dne 29. 11. 1993, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91 in spremembe;
SZ) med prodajalcem Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem in kupcem
Vojkom Podjavorškom, Ob Suhi 4C, Ravne
ne Koroškem za prodajo stanovanja št. 1,
nadstropje P v stanovanjski hiši Ob Suhi
4C, Ravne na Koroškem, ki leži na parc.
št. 218/2, k.o. Ravne.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Marka Božiča, Ob Suhi 4C,
Ravne na Koroškem, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 9. 2011
N 50/2009
Os-4735/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu,
okrajna sodnica Zdenka Marinšek Novak,
je v nepravdni zadevi predlagajočih strank:
1. Rozalija Mirnik Štrucl, Ob Suhi 4, Ravne
na Koroškem, 2. Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
3. Ana Marija Janko, Ob Suhi 4, Ravne na
Koroškem, 4. Lidija Janko Pečnik, Ob Suhi
4, Ravne na Koroškem, 5. Jožefa Teržan,
Ob Suhi 4, Ravne na Koroškem, 5. Franc
Bukovec, Ob Suhi 4, Ravne na Koroškem,
6. Stanovanjski sklad RS, Javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana, 7. Samo Šteharnik,
Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 8. Sonja
Tiršek, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 9.
Kristina Seitl, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 10. Jožefa Kelc, Ob Suhi 4a, Ravne
na Koroškem, 11. Nataša Žličar, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 12. Aleksander Čiunik, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 13.
Danijela Ring, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 14. Miroslava Topler, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 15. Martin Kajzer, Ob
Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 16. Mihaela
Rožič Kajzer, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 17. Stevo Rikić, Ob Suhi 3, Ravne na
Koroškem, 18. Anto Sirovina, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem 19. Nasiha Sirovina,
Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 20. Ludvik
Kordež, Ob Suhi 4a, Ravne na Koroškem,
21. Terezija Kordež, Ob Suhi 4a, Ravne na
Koroškem, 22. Katica Krajnc, Ob Suhi 4a,
Ravne na Koroškem, 23. Igor Ošlovnik, Ob
Suhi 4a, Ravne na Koroškem, 24. Davorin
Kragelnik, Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem,
25. Jelka Kragelnik, Ob Suhi 4b, Ravne na
Koroškem, 26. Vojko Kragelnik, Javornik 54,
Ravne na Koroškem, 27. Vinko Doblšek, Ob
Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 28. Jolenta
Doblšek, Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem,
29. Dušan Dobelšek, Ob Suhi 4b, Ravne
na Koroškem, 30, Marijana Dobelšak, Ob
Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 31. Magdalena Piko, Kotlje 218, Kotlje, 32. Bernarda
Leskovec, Dolga Brda 28a, Prevalje, 33,
Marjan Šurc, Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, 34. Nada Šurc, 35. Ivić Josipović,
36. Age Josipović, 37. Metka Vodovnik, 38.
Andrej Bukovec, 39. Gabrijela Homan, 40.
Marko Božič, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 41. Ivo Petrušić, Ob Suhi 4c, Ravne
na Koroškem 42. Luca Petrušić, Ob Suhi
4c, Ravne na Koroškem, 43. Jožefa Brec,
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Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 44. Albin
Budna, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
45. Marjeta Budna, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 46. Adam Hajzer, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 47. Angela Hajzer, Ob
Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 48. Matjaž
Obretan, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
49. Mateja Pandel, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 50. Mihret Osmić, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 51. Ida Krančan, Ob
Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 52. Friderik
Krančan, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem,
53. Mateja Rožen, Ob Suhi 4c, Ravne na
Koroškem, 54. Darko HOVNIK, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 55. Friderik Potočnik,
Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 56. Matilda Potočnik, Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 57. Elizabeta Smolnikar, Ob Suhi 4c,
Ravne na Koroškem, 58. Boris Smolnikar,
Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, 59. Gregor Makan, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 60. Olga Kotnik, Ob Suhi 2, Ravne
na Koroškem, 61. Snježana Valcl, Ob Suhi
4d, Ravne na Koroškem, 62. Ivana Pešl,
Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 63. Janko Pešl, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem,
64. Metka Pešl, Malgajeva 2a, Ravne na
Koroškem, 65. Slavka Salapija, Ob Suhi 4d,
Ravne na Koroškem, 66. Slavo Salapija, Ob
Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 67. Janez
Klavž, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 68.
Margareta Krivograd, Ob Suhi 4d, Ravne na
Koroškem, 69. Miroslav Krivograd, Ob Suhi
4d, Ravne na Koroškem, 70. Tatjana Rožej,
Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem, 71. Franc
Štimnikar, Ob Suhi 4d, Ravne na Koroškem,
ki vse po pooblastilu zastopa Zdravko Fajmut s.p., poslovno in finančno svetovanje,
Dobja vas 122, Ravne na Koroškem, zoper nasprotne udeležence: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem in 2. Splošno gradbeno podjetje
„Kograd“ Dravograd d.o.o. – v stečaju, Mariborska cesta 3, Dravograd, ki ga zastopa
mag. Boris Kastivnik, Naverški vrh 3/c, Ravne na Koroškem, zaradi vzpostavitve etažne
lastnine in določitve pripadajočega zemljišča, pri nepremičnini – posameznem delu
stavbe z identifikacijsko številko 882-1363-9
(9.E), ki predstavlja stanovanjsko rabo št. 9
v 4. etaži na naslovu Ob Suhi 4C, Ravne
na Koroškem, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. -3/95, z dne 12. 4. 1995, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91 in spremembe;
SZ) med prodajalcema Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem in Tekstilna industrija Otiški vrh d.o.o. ter kupcema
Ivanom Mlinarjem in Frančiško Mlinar, oba
Ob Suhi 4c, Ravne ne Koroškem za prodajo
stanovanja št. 9, nadstropje II. v stanovanjski hiši Ob Suhi 4c, Ravne na Koroškem, ki
leži na parc. št. 218/2, k.o. Ravne.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev Ivana Mlinarja in Frančiške Mlinar, oba Fužinarska pot 9, Mežica,
vsakega do ½.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 9. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
Pd 136/2011
Os-4748/11
Delovno sodišče v Kopru, Zunanji oddelek v Novi Gorici, Kidričeva ulica 14, Nova
Gorica, je po višji sodnici Ani Šfiligoj, v individualnem delovnem sporu tožeče stranke:
Iskra avtoelektrika d.d., Polje 15, Šempeter
pri Gorici, zoper toženo stranko: Dejan Grmovšek, neznanega naslova, zaradi plačila
512,54 EUR s p.p., izdalo sklep opr. št. Pd
136/2011 z dne 15. 9. 2011, da se tožencu
Dejanu Grmovšku postavi začasni zastopnik odvetnik Gregor Mihelj iz Nove Gorice, Prvomajska ulica 28A. Toženec nima
pooblaščenca v Republiki Sloveniji, živi na
neznanem naslovu in se mu ni mogla opraviti vročitev tožbe s prilogami (4. oziroma
5. točka drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku).
Začasni zastopnik bo toženca zastopal
v tem postopku vse do takrat, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je tožencu
postavil skrbnika.
Delovno sodišče v Kopru
dne 15. 9. 2011
P 224/2011
Os-4462/11
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Mateji Kikelj v pravdni zadevi tožeče
stranke Ahac d.o.o., Stopče 31, Grobelno, ki
ga zastopa Marjan Feguš, odvetnik v Celju,
zoper toženo stranko Marjana Babić, Slovenska cesta 60/a, Mengeš, zaradi plačila
1.942,26 EUR, o predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika, dne
22. julija 2011 sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke se postavi Tomaž Germ, Prešernova
ulica 27, odvetnik v Celju.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku, dokler tožena stranka
oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 7. 2011
P 64/2011
Os-4515/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Danice Jakovac, Marindol 17, Adlešiči, ki jo zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper toženo
stranko: 1. Selakovič Zadruga, Marindol 36,
Adlešiči, oziroma neznani in neznano kje
bivajoči njeni pravni nasledniki, 2. Selakovič Zadruga, Marindol 38, Adlešiči, oziroma
neznani in neznano kje bivajoči njeni pravni
nasledniki in 3. Selakovič Zadruga, Marindol
37, Adlešiči, oziroma neznani in neznano
kje bivajoči njeni pravni nasledniki, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, pcto.
3.000,000 EUR, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 9. avgusta 2011
postavlja začasnega zastopnika:
Selakovič Zadrugi, Marindol 36, Adlešiči,
oziroma neznanim in neznano kje bivajočim njenim pravnim naslednikom, 2. Selakovič Zadrugi, Marindol 38, Adlešiči, oziroma
neznanim in neznano kje bivajočim njenim
pravnim naslednikom in 3. Selakovič Zadrugi, Marindol 37, Adlešiči, oziroma neznanim
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in neznano kje bivajočim njenim pravnim
naslednikom.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. –
odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko: 1. Selakovič Zadrugo,
Marindol 36, Adlešiči, oziroma neznane in
neznano kje bivajoče njene pravne naslednike, 2. Selakovič Zadrugo, Marindol 38,
Adlešiči, oziroma neznane in neznano kje
bivajoče njene pravne naslednike in 3. Selakovič Zadrugo, Marindol 37, Adlešiči, oziroma neznane in neznano kje bivajoče njene pravne naslednike, vse do takrat, dokler
le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen
za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 8. 2011
P 76/2011
Os-4516/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke: 1. Nada Bunjevac,
Marindol 23, Adlešiči in 2. Zdravko Bunjevac, Marindol 23, Adlešiči, ki ju zastopa Luka
Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo
stranko: neznani in neznano kje živeči člani Bunjevac zadruge, Marindol 17, Adlešiči,
zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 19.000,00 EUR,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 9. avgusta 2011 postavlja začasnega zastopnika:
neznanim in neznano kje živečim članom
Bunjevac zadruge, Marindol 17, Adlešiči.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. –
odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje
živeče člane Bunjevac zadruge, Marindol
17, Adlešiči, vse do takrat, dokler le-ta ali
njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 8. 2011
P 100/2011
Os-4517/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Martin Bajuk, Radovica 2a, Metlika, zoper toženo stranko: 1.
Dražen Car, Ladešiči 13a, Netretič (Banja
150, Karlovac), RH, 2. Zdenka Car, Ulica
Jovanovačka 24, Zagreb, RH, 3. Janko Car,
Moše Pijade 9, Karlovac, RH, 4. neznani
dediči neznanega bivališča po pokojnem
Branku Carju, nazadnje bivajočem na naslovu Gortanova 31, Zagreb, 5. Đurđica
Fresel, Veluščkova 6, Izola, 6. Dada Čukić,
Brezovica 5a, Suhor, 7. Marija Vrtoniček,
Zagrebačka 7, Novska, RH, 8. Janko Predovič, 39, Esten Dr. S. Elliot Lake P5A 3M8,
Canada, 9. Gordana Škabar, Cesta na Markovec 5, Koper in 10. Bojana Škabar, Prisoje 6, Koper, zaradi ugotovitve lastninske
pravice na podlagi priposestvovanja, pcto
300,00 EUR, dne 8. avgusta 2011, postavlja
začasnega zastopnika:
neznanim dedičem neznanega bivališča
po pokojnem Branku Carju, nazadnje bivajočem na naslovu Gortanova 31, Zagreb.
Začasni zastopnik je v univ. dipl. pravnik – odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta
Rozmana 4, Črnomelj.
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Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženo stranko neznane dedičem neznanega
bivališča po pokojnem Branku Carju, nazadnje bivajočem na naslovu Gortanova 31,
Zagreb, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 8. 8. 2011
I 15682/2007
Os-4547/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, (prej NLB
Banka Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale), zoper dolžnika Nikola Malbaša, Mali
vrh pri Prežganju 12a, Ljubljana – Polje, ki
ga zastopa odvetnik Valentin Rozman, CirilMetodov trg 9, Ljubljana, zaradi izterjave
4.564,30 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Nikoli Malbaša se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Rozman Valentin, Ciril Metodov trg
9, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2011
In 586/2008
Os-4548/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, proti dolžnici Marici Ledinski, Trg
kralja Zvonimira 4, Koprivnica Hrvaška, ki
ga zastopa odvetnica, začasna zastopnica
Mateja Resnik, Resljeva cesta 25, Ljubljana,
zaradi izterjave 2.305,42 EUR, sklenilo:
razreši se začasna zastopnica, odvetnica
Irena Pogačnik, ki je bila imenovana s sklepom opr. št. In 586/2008 z dne 23. 3. 2011.
Za začasno zastopnico se določi odvetnica Resnik Mateja, Resljeva cesta 25,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je dolžnica
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2011
VL 208527/2010
Os-4581/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika T 2 Družba za ustvarjanje,
razvoj in trženje elektronskih komunikacij
in opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor, proti dolžniku Srečku Pograjc, Ljub
ljanska cesta 70, Domžale, ki ga zastopa
zakoniti zastopnik odvetnik Marko Šinkovec,
Bevkova 8, Vir, Domžale, zaradi izterjave
4.634,05 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Srečku Pograjc, Ljubljanska
cesta 70, Domžale, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Marko Šinkovec, Bevkova 8, Vir,
Domžale.
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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 6. 7. 2011
Ig 2670/2005
Os-4362/11
V izvršilni zadevi upnika OMV Slovenija
d.o.o., Ferrarska ul. 7, Koper – Capodistria,
ki ga zastopa odvetnik Aleksander Lisjak,
Ferrarska 17, Koper, zoper dolžnice Renato
Deduš, (prej Lackova cesta 43/A, Maribor
– dostava), zaradi izterjave 3.810,32 EUR
s pp, se na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, Ig 2670/2005 z dne 12. 7.
2011, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) dolžnici za začasnega zastopnika
postavi odvetnika Nenada Zečevića, Trg Leona Štruklja, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 7. 2011
N 6/2011
Os-2086/11
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar
v nepravdni zadevi predlagajoče stranke
Marije Novak, Mali Bakovci 15, Bakovci, ki
jo zastopa odvetnik Radoslav Sukič iz Murske Sobote, zoper nasprotni udeleženki: 1.
Danico Kregar, Nemčija in 2. Jožico Kregar,
Nemčija, zaradi razdelitve solastne nepremičnine, dne 16. 3. 2011 sklenilo:
v nepravdni zadevi Okrajnega sodišča
v Murski Soboti opr. št. N 6/2011 se nasprotnima udeleženkama 1. Danici Kregar,
neznanega bivališča v Nemčiji in 2. Jožici
Kregar, neznanega bivališča v Nemčiji, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 37. člena Zakona o nepravdnem postopku, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Andreja Ritonja Špilak, Ulica Staneta
Rozmana 16, Murska Sobota.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler
nasprotni udeleženki ali njun pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 3. 2011
Ig 628/2007
Os-3757/11
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil, telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub
ljana – dostava, ki ga zastopa odvetnica
Biljana Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana,
proti dolžniku Bešimiru Alušovski s.p., Trubarjeva ulica 3, Piran – Pirano, zaradi izterjave 376,86 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku postavljeno začasno zastopnico,
odvetnico Marjano Manfredo, se razreši.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 6. 2011

I 2571/2007
Os-3526/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnice Neckermann.si d.o.o.,
Tržaška cesta 85, Maribor – dostava, ki ga
zastopa Odvetniška pisarna Ketiš - Janžekovič o.p., d.n.o., Ulica Vita Kraigherja 8,
Maribor – dostava, proti dolžnici Sonji Geršina, Šuštarjeva 26b, Trbovlje, zaradi izterjave
797,70 EUR sklenilo:
dolžnici Sonji Geršina, Šuštarjeva 26b,
Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku postavi začasnega zastopnika, odvetnika Iztoka Šubara, Ul. 1. junija 35, Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 7. 6. 2011

Oklici dedičem
D 72/2011
Os-4008/11
Okrajno sodišče v Domžalah v zapuščinski zadevi po pokojnem Dragu Pirc,
rojen 2. 8. 1963, državljan Republike Slovenije, umrl 5. 2. 2011, nazadnje stanujoč Stobovska cesta 2/a, Domžale, izdaja
oklic:
pozivajo se neznani dediči III. dednega
reda, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
kot dediči v roku 1 leta od dneva objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 7. 2011
II D 592/99
Os-2200/11
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po dne 18. 8. 1976 umrli
Ivanki Lipold, rojeni 17. 5. 1893, vdovi, gospodinji, jugoslovanski državljanki, nazadnje
stanujoči v Brežicah, Černelčeva ulica 2,
zaradi dedovanja denacionaliziranega premoženja na podlagi ZD in ZDEN.
Sodišče je v zapuščinskem postopku
ugotovilo kdo so dediči III. dednega reda,
in sicer po dedku Jožefu Lipoldu in babici
Rozaliji Lipold po materini strani zapustnice
Olge Lipold, ter po dedku Janezu Balonu in
babici Barbari Balon po očetovi strani zapustnice Olge Lipold.
Sodišču ni uspelo pridobiti podatkov nekaterih zakonitih dedičev.
Z oklicem se zato pozove tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica,
ter spletni strani sodišča priglasijo svoje pravice do denacionaliziranega premoženja.
Po preteku tega roka bo sodišče z zapuščinskim postopkom nadaljevalo, in sicer na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2011
D 419/2011
Os-4553/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojni Humar Pavli,
pokojnega Antona, rojeni 2. 2. 1903 v Grgarskih Ravnah, nazadnje stanujoči v Grgarskih Ravnah 64, ki je umrla 3. 2. 1973.
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Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na podlagi podatkov o dedičih,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 8. 2011

Oklici pogrešanih
N 10/2011
Os-4551/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Stanki Poredoš v nepravdni zadevi predlagateljice Sonje Paluza, Kortine 2,
Črni Kal, ki jo zastopa Rok Munih, odvetnik
v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Ivano Starc, Kortine 63, Črni Kal, ki jo zastopa
skrbnica Irena Fister, Ulica Vena Pilona 14,
Koper, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne udeleženke za mrtvo, na naroku dne
30. avgusta 2011, sklenilo:

Uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Ivane Starc, z zadnjim
znanim bivališčem Kortine 63, Črni Kal, za
mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2011
N 9/2011
Os-4552/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Stanki Poredoš v nepravdni zadevi predlagateljice Sonje Paluza, Kortine 2,
Črni Kal, ki jo zastopa Rok Munih, odvetnik
v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Antona Starca, neznanega bivališča v Franciji, ki ga zastopa skrbnica za p.p. Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper, zaradi
razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, na naroku dne 30. avgusta 2011, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Antona Starca, neznanega bivališča v Franciji, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovne-
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mu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2011
N 11/2011
Os-4573/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Stanki Poredoš v nepravdni zadevi predlagatelja Vinka Bordon, Istrska
cesta 5, Koper, ki ga zastopa Rok Munih,
odvetnik v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca: Ivana (Giovanni) Bordon, z zadnjim
bivališčem Podpeč 33, Črni Kal, ki ga zastopa skrbnica Irena Fister, Ulica Vena Pilona
14, Koper, zaradi razglasitve pogrešanega
nasprotnega udeleženca za mrtvega, na naroku dne 30. avgusta 2011, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Ivana (Giovannia)
Bordona, z zadnjim znanim bivališčem Podpeč 33, Črni Kal, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Čampa Janez, Žlebč 21A, Ribnica, zavarovalno polico, št. 41601006973, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd-322443
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor kot izdajatelj
dokumente, in sicer: ponudba za sklenitev
življenjskega zavarovanja Grawe 1-2-3:
180594, ponudba za sklenitev življenjskega zavarovanja Grawe Mozaik: 8000842.
Ob-4726/11
Fabjan Marija, Čeče 1, Trbovlje, zavarovalno polico, št. 5050078124, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf-322691
Horvat Valerija, Zbelovska Gora 38B,
Loče pri Poljčanah, zavarovalno polico, št.
50500096446, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnh-322689
Kajba Polona, Ulica bratov Vošnjakov 6, Celje, zavarovalno polico, št.
50500077718A, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gno-322532
Kramaršič Nina, Sela pri Dol. Toplicah 1,
Dolenjske Toplice, zavarovalno polico, št.
50500066282, izdala zavarovalnica KD življenje. gnm-322659
Notarka Romana Gajšek, Staneta Rozmana 11A, Murska Sobota, zavarovalno
polico, št. 50500044961, izdala zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica, d.d.
gny-322697
Slapar Ažbe, Trboje 81, Kranj, zavarovalno polico, št. 50500051292, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnj-322487
Soklič Matej, Grajska cesta 48, Bled, zavarovalno polico, št. 41601001130, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl-322660
Špacapan Meta, Gradišče nad Prvačino 5F, Dornberk, zavarovalno polico, št.
50500077408, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnv-322475
Špolad Vesna, Stresova 4B, Kobarid, zavarovalno polico, št. 50500088211,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnb-322595
Venta Matej, Ulica Marjana Kozine 62, Novo mesto, zavarovalno polico, št.
50500061628, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq-322455

Spričevala preklicujejo
Ajster Simon, Župeča vas 47A, Cerklje
ob Krki, spričevalo 1. letnika PTI, SC Krško
– Sevnica, smer elektrotehnik – elektronik,
izdano leta 2007. gng-322590
Alagić Silvester, Bavdkova ulica 1, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano leta 2005.
gno-322682

Andoljšek Danaja, Grič cesta V/9, Ribnica, spričevalo OŠ dr. Franceta Prešerna,
izdano leta 2003. gnj-322712
Antič Sara, Prisoje 48, Prevalje, spričevalo 4. letnika in mature Srednje gostinske,
turistične in lesarske šole Slovenj Gradec,
izdano leta 2010. gnq-322459
Babič Anton, Graškogorska 5, Velenje,
spričevalo 8. razreda OŠ Livada, izdano leta
2005. gno-322582
Bajt Urban, Milje 60, Visoko, spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, izdano leta 2009.
gnp-322531
Bašič Nejc, Vrtnarija 10A, Vrhnika, spričevalo 3. letnika Gimnazije Antona Aškerca,
izdano leta 2008. gnv-322600
Beber Katja, Cesta talcev 18, Velenje,
obvestilo o uspehu na poklicni maturi, izdajatelj ŠC Velenje – PTŠSC, leto izdaje 2007.
gnh-322564
Bečirević Goran, Cesta II. grupe odredov
13c, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano
leta 2004 in 2005. gng-322440
Benedičič Martina, Racovnik 8, Železniki, spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2010. gnv-322525
Benko Tine, Staro selo 4a, Kobarid, spričevalo 4. letnika Gimnazije Tolmin, št. II359, izdano leta 2005. gnc-322719
Bevc Bianca, Erbežnikova ulica 2, Ljubljana, potrdilo o opravljeni maturi Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2004.
gnl-322610
Bezovšek Tjaša, Luže 68, Visoko, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Ekonomske šole
Kranj. gnz-322696
Biber Boštjan, Novo Polje c. X/33, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
računalništvo in elektrotehniko v Ljubljani,
izdano leta 2005. gne-322517
Bizaj Marko, Staje 1 d, Ig, indeks, št.
32010309,
izdala
Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2010.
gnk-322461
Božič Petra, Zgornje Pirniče 2F, Medvode, spričevalo o končani OŠ Pirniče.
gnf-322616
Božič Romana, Kantetova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje tehniške
šole Celje, izdano leta 1993. gni-322588
Bratun Teodor, Cesta na Grmače 8,
Moravče, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje agroživilske šole Ljubljana, izdano leta
2000, 2001. gnn-322633
Brglez Monia, Slovenja vas 39/a, Hajdina, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2008. gnh-322639
Brlec Ajda, Stari trg 21, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane v Ljubljani 2006. gnn-322508
Budna Peter, Na Gradišču 9, Mozirje,
indeks, št. 11130260508, izdala Poslovnokomercialna šola Celje, višja strokovna šola.
gnu-322601

Caserman Janez, Stara Vrhnika 16, Vrhnika, spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 1980. gnn-322437
Cerar Sonja, Zaboršt, Pot na Bistrico 24,
Domžale, spričevalo o poklicni maturi Srednje gradbene in geodetske šole v Ljubljani
leta 2007. gnv-322700
Cimermančič Mitja, Trška gora 92, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2007. gnt-322452
Cvetkov Milena, Rusjanov trg 8, Ljubljana, spričevali 1. in 2. letnika, Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, izdana leta 2003 in 2004.
gnb-322520
Čeč Kaja, Srednje Bitnje 83C, Žabnica,
spričevalo 1. letnika ESIC Kranj, izdano leta
2007. gny-322497
Čeč Kaja, Srednje Bitnje 83C, Žabnica,
spričevalo 2, letnika ESIC Kranj, izdano leta
2008. gnx-322498
Čeč Kaja, Srednje Bitnje 83C, Žabnica,
spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, izdano leta
2009. gnw-322499
Černec Silva, Sostrska cesta 9a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje upravne administrativne šole, Ljubljana, izdano
leta 1995, izdano na ime Smrekar Silva.
gnn-322612
Ćatić Izak, Notranjska 1a, Postojna,
spričevalo 3. letnika Tehniškega šolskega centra Nova Gorica, elektrotehniške in
računalniške šole, izdano leta 2009/2010.
gnu-322651
Ćoralić Admir, Goričane 68, Medvode,
spričevali 7. in 8. razreda Osnovne šole
Preska v Medvodah. gnc-322544
Dajnko Sandi, Dravinjski vrh 9B, Videm
pri Ptuju, spričevalo – zaključno Osnovne
šole Videm, izdano leta 2006. gnu-322501
Demšar Bojana, Breg 59, Borovnica,
spričevalo 6. razreda Glasbene šole Franca
Šturma Ljubljana, izdano leta 1979, izdano
na ime Kern Bojana. gnq-322705
Dermastja Jaka, Ograje 51, Vrhnika, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2004, 2005.
gnv-322675
Dežman Ariana, Vevška cesta 50, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika in zaključno
spričevalo Izobraževanje odraslih B2 Ljubljana, izdano leta 2008 in 2009. gne-322617
Draksler Matej, Podreča 66, Mavčiče,
spričevalo 9. razreda Osnovne šole Simona
Jenka Smlednik, številka 25589-VI-5719-06,
izdano leta 2006. gnx-322598
Drevenšek Ivanka, Kettejeva 2, Brežice,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1990, 1991, 1992. gnr-322629
Džamastagić Sabina, Polje 4, Zagorje
ob Savi, spričevalo 1. letnika Srednje in
tehniške poklicne šole Trbovlje, izdano leta
2007/08. gnn-322708
Džamastagić Sabina, Polje 4, Zagorje
ob Savi, spričevalo 2. letnika Srednje in
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tehniške poklicne šole Trbovlje, izdano leta
2008/09. gnm-322709
Džombić Miralem, Okrogarjeva kolonija 18, Zagorje ob Savi, spričevalo 2. letnika Srednje strojne šole Trbovlje, smer
konstrukcijski ključavničar, izdano leta 1997.
gnx-322523
Džombić Miralem, Okrogarjeva kolonija 18, Zagorje ob Savi, spričevalo 2. letnika Srednje strojne šole Trbovlje, smer
konstrukcijski ključavničar, izdano leta 1997.
gnw-322524
Đokić Mirnes, Vodnikova cesta 133, Ljubljana, diplomo Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnx-322623
Đurđevič Katja, Župančičeva 6, Piran –
Pirano, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole SEPŠ Koper, izdano leta 2010.
gnp-322656
Đurđević Aleksandar, Kolodvorska cesta 7, Postojna, spričevalo 1. letnika Elektrotehniške in računalniške šole Nova Gorica,
izdano leta 2006. gnd-322668
Eržen Gregor, Virmaše 182, Škofja Loka,
spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Srednje elektro in strojne šole Kranj,
izdano leta 2003 in 2004. gnv-322450
Ferlež Žiga, Jačka 2B, Logatec, spričevalo 4. letnika Šolskega centra za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana,
izdano leta 2010. gny-322572
Finžgar Andrej, Morje 134, Fram, spričevalo 1. letnika SŠGT Maribor, izdano leta
2002/03. gno-322657
Fonda Ana, Lokev 5C, Lokev, indeks, št.
18060300, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnk-322686
Forte Marko, Sveti Peter 115, Sečovlje
– Sicciole, indeks, št. 29007232, izdala Naravoslovno tehniška fakulteta v Ljubljani leto
izdaje 2007. gnu-322476
Frankl Peter, Topniška ulica 70, Ljubljana, indeks, št. 18090242, izdala Filozofska
fakulteta. gnu-322676
Gajić Kristina, Trnovski pristan 22, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane
v Ljubljani, izdano leta 2005. gny-322472
Gerkman Jaka, Suhadole 31, Komenda,
spričevali 3. in 4. letnika Elektro računalniške srednje šole in gimnazije v Ljubljani,
izdani leta 2010 in 2011. gny-322547
Golar Miha, Lakotence 1, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje tehnične šole Šiška. gns-322603
Golc Tadej, Pod Strahom 38, Škofljica,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje medijske in grafične šole, spričevala izdana leta 2007. gns-322478
Gostinčar Primož, Vinje 27, Dol pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektrotehniške šole Ljubljana, izdano
leta 1992. gnt-322677
Grižon Andrej, Dragonja 47/a, Sečovlje
– Sicciole, maturitetno spričevalo Gimnazije
Piran, izdano leta 2006. gne-322717
Grum Uroš, Splavarska ulica 8, Vuzenica, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
šole Ravne, izdano leta 2005, 2006, 2007,
2008. gnp-322481
Habat Sara, Mengeška cesta 39, Trzin, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2005, 2006.
gnt-322652

Harpf Matija, Šišenska cesta 17, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Šiška v
Ljubljani, izdano leta 2011. gnl-322510
Hebar Tina, Šmartinska cesta 58b, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc, izdano leta 2004. gnr-322604
Hencl Simona, Vilharjeva 19, Pivka, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Srečka
Kosovela Sežana, izdano leta 2003/2004,
2005/2006. gnb-322570
Hočeva Jan, Tacenska cesta 121 d, Ljubljana, indeks, št. 6054672, izdala ŠCPET,
Višja strokovna šola v Ljubljani, leto izdaje
2010. gnj-322512
Hren Špela, Hubadova ulica 4, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2005.
gnp-322681
Hudolin Vojko, Albetusstrasse 45, 50667
Koln, Nemčija, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole Ljubljana, izdano leta
1968. gns-322703
Ilijanić Bojan, Dobrava 62, Otočec, maturitetno spričevalo Splošne gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2007. gnc-322594
Izgoršek Andreja, Pongrac 69, Griže, spričevalo 3. letnika Srednje šole Boris Kidrič Celje, št. 459, izdano leta 1989.
gnc-322494
Jagičić Arsilija, Škocjan 12, Koper – Capodistria, spričevalo o končani OŠ Pinko
Tomažič Koper, izdano leta 1972, izdano na
ime Rožnik Arsilija. gnu-322451
Jagurdžija Medina, Cesta maršala Tita 41,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2011. gnf-322541
Japelj Tadej, Bogomira Magajne 12, Izola – Isola, spričevalo 9. razreda OŠ Livade
Izola, izdano leta 2005/2006. gne-322692
Japić Edi, Dolinska cesta 3/C, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. in 3. letnika
Srednje tehniške šole Koper, izdano leta
2004/05, 2007/08. gnk-322711
Jereb Klemen, Na Lipico 4, Šentjur, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem Celje – smer kuhar, izdano leta
2005-2008. gnh-322589
Jukić Indira, Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje administrativne šole, izdano leta 2007.
gnr-322504
Jurkić Mirel, Goriška cesta 51, Velenje,
spričevalo 1. letnika ŠVC – strojna tehnična in poklicna, št. 1, izdano leta 2007.
gnd-322543
Kahrimanović Eldin, Hrenova ulica 10,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ig, izdano leta 2004. gnz-322446
Kalinšek Eva, Spodnji Brnik 3 b, Cerklje
na Gorenjskem, spričevali 3. in 4. letnika
in maturitetno spričevalo, izdala Gimnazija
Kranj leta 2008 in 2009. gnm-322534
Kaljiković Dijana, Goriška ulica 65,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinko
Smrekar, izdano leta 2007. gns-322553
Kelšin Sonja, Cesta na Brdo 43, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
računalništvo, Ljubljana, izdano leta 1985,
1986. gno-322457
Kerč Urška, Šaranovičeva 42, Vir, Domžale, spričevalo o poklicni maturi, št. POM-
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192-2/2002, izdano leta 2002, izdano na
ime Velkavrh Urška. gnv-322500
Klepac Vlado-Peter, Luče 46a, Luče,
spričevalo 8. razreda OŠ Blaža Arniča Luče
ob Savinji, izdano leta 2007. gnv-322650
Kocić Jelena, Lokavec 16, Ajdovščina,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje ekonomske in
trgovske šole Nova Gorica, smer trgovec,
izdano leta 2008-2010. gnc-322669
Kocjančič Tanja, Krnica 26, Črni Kal,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2003. gns-322628
Kočevar Tomaž, Rosalnice 37, Metlika,
spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo Šolskega centra Novo mesto, Srednja
elektrotehniška šola, izdano leta 1999 in
2000. gnu-322526
Kokalj Urh, Grbinska 26, Litija, spričevalo 5 (3+2) Šolskega centra Ljubljana,
Srednje lesarske šole, izdano leta 2008.
gnd-322568
Kolar Aljaž, Delavska ulica 5, Šentjur,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Lava, izdano
leta 2004. gng-322565
Konjc Mitja, K sočni poti 11, Portorož –
Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Piran, št. 1764,
izdano leta 2001. gnm-322634
Koritnik Nino, Majde Vrhovnikove 2, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihovega Voranca v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnt-322477
Kos Klemen, Andreaševa 14, Ljubljana,
indeks, št. 20100484, izdala Pravna fakulteta. gnz-322621
Kostevc Anamarija, Zgornje Bitnje 303,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano
leta 2005. gnf-322591
Košmrlj Silvester, Podklanec 24, Sodražica, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2005. gnz-322571
Kovač Mina Jera, Selska cesta 1, Bled,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Bled,
izdano leta 2004. gnz-322721
Kovačič David, Kamnje 52, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2007. gnc-322444
Kranjc Lenart, Belačeva ulica 1, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika, obvestilo pri
uspehu na maturi in maturitetno spričevalo
Srednje medijske in grafične šole, izdano
leta 2006, 2007. gnw-322674
Krebelj Katja, Drskovče 23, Pivka, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Pivka, št.
VII/311, izdano leta 2003. gnz-322496
Krevs Ingrid, Šentjur na Dolenjskem
19B, Mirna Peč, spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
2007. gnu-322576
Krevs Ingrid, Šentjur na Dolenjskem
19B, Mirna Peč, spričevalo 4. letnika Kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
2008. gnt-322577
Krevs Martina, Globočdol 5, Novo mesto,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Novo
mesto, izdano leta 2011. gno-322632
Krt Peter, Strunjan 74, Portorož – Portorose, spričevalo 9. razreda OŠ Lucija, izdano leta 2009. gnb-322645
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Krušvar David, Škocjan 58a, Koper – Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, št. ITR-2157,
izdano leta 2006. gnr-322729
Kržišnik Mojca, Četena Ravan 6, Poljane
nad Škofjo Loko, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2003. gnx-322673
Kupec Nejc, Velika Ligojna 61, Vrhnika,
spričevalo 1. in obvestilo o uspehu 3. letnika
Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano
leta 2007 in 2009. gnm-322609
Kušar Ana, Dobruša 8, Vodice, spričevalo 2. in 4. letnika Srednje ekonomske,
naravoslovno-matematične in pedagoškodružboslovne šole Brežice, izdano leta
1989 in 1991, izdano na ime Grilc Ana.
gnc-322448
Lamut Andrej, Ulica ruške čete 4, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor, izdano leta 1993. gng-322690
Lavrič Ema, Serjuče 14, Moravče, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Jurija Vege
Moravče, izdano leta 2007. gny-322647
Lebreht Tjaša, Partizanska cesta 5, Lenart v Slov. goricah, indeks, št. 27102238,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnq-322605
Lindič Ana, Rusjanov trg 9, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2002.
gnk-322561
Lovše Barbara, Jarška cesta 11, Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra, izdano leta 1989,
1990. gnh-322493
Magyar Severina, Hodoš 69 a, Hodoš
– Hodos, spričevala 1., 2. in 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vrtnarske šole v Celju, izdana leta 1990 do
1992. gng-322540
Majhen Zvezdana, Zadrečka cesta 11,
Nazarje, spričevalo 1. letnika Šole za storitvene dejavnosti Velenje, izdano leta 1997.
gnt-322502
Maloku Vlona, Savska Loka 10, Kranj,
spričevalo 2. letnika ESIC Kranj – gimnazija,
izdano leta 2006/07. gnq-322730
Marcen Nejc, Parizlje 126, Braslovče,
indeks, št. 18050723, izdala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, leto izdaje 2005.
gny-322726
Matovič Irena, Ulica bratov Učakar 46,
Ljubljana, diplomo Fakultete za družbene
vede. gne-322492
Menčak Matevž, Vrbnje 61, Radovljica,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2005. gnm-322559
Merzel Tina, Mahovna 6A, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 2. letnika Gimnazije Litija,
izdano leta 2009. gnp-322581
Mežnar Alenka, Verdun 15, Novo mesto, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Novo mesto, številka S-II/TZN/20, izdano
leta 2007. gnt-322602
Mihovilovič Bojan, Mala Loka 27, Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane v Ljubljani, izdano leta 2004 in
2005. gnb-322470
Mohar Katja, Krka 6, Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo poklicne mature Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo, izdano leta 2005, 2006, 2006.
gnp-322456
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Molan Katja, Mali Obrež 9A, Dobova,
spričevalo o končani srednji šoli – Gimnaziji
Brežice in obvestilo o uspehu, izdano leta
2002/2003. gnr-322454
Mozer Miha, Novo Polje, cesta I 27, Ljubljana – Polje, indeks, št. 200700198, izdala
Pravna fakulteta. gnk-322486
Naglost Barbara, Brje 19, Dobravlje, maturitetno spričevalo Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 2003. gny-322722
Novak Genovefa, Brilejeva ulica 3, Ljubljana, indeks 1., 2. in 3. letnika SŠGT Novo
mesto. gnx-322698
Novak Genovefa, Brilejeva ulica 3, Ljubljana, indeks 4. letnika SŠGT Ljubljana.
gnw-322699
Novak Matej, Nova loka 14, Črnomelj,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 2011. gnf-322666
Novak Peter, Retje 136, Loški Potok,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za pošto,
ekonomijo in telekomunikacijo, izdano leta
2005. gnx-322573
Novak Špela, Gregorčeva ulica 52, Dolenjske Toplice, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo
mesto, št. s-10-169 in s-11-251, izdano leta
2010 in 2011. gnr-322704
Oblak Boštjan, Podsmreka 6 j, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 1995 in 1996.
gnk-322436
Oderlap Jaka, Meža 50, Dravograd,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano leta 2006.
gnf-322641
Ojstršek Klavdija, Rifengozd 14c, Laško,
spričevalo 8. razreda OŠ Primoža Trubarja
Laško, izdano leta 2004. gng-322640
Pamuković Amra, Gerbičeva ulica 26,
Cerknica, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Postojna, št. I-G/2524, izdano leta
2004/05. gnh-322714
Pamuković Amra, Gerbičeva ulica 26,
Cerknica, spričevalo 2. letnika Šolskega
centra Postojna, št. I-G/2524, izdano leta
2005/06. gng-322715
Paternost Petra, Jenkova ulica 20, Postojna, indeks, št. 18101409, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnl-322560
Pavlin Simon, Šentlovrenc 45, Trebnje,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Novo
mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, izdano leta 2009. gnu-322626
Pavlović Milica, Metliška cesta 9, Semič,
maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2005. gne-322542
Pensa Boris, Podlubnik 161, Škofja Loka,
spričevalo – zaključno Srednje družboslovne jezikovne šole Borisa Ziherle, izdano leta
1991. gnf-322441
Periša Patricia, Ulica Polonce Čude 2,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika SGGEŠ,
izdano leta 2009, 2010. gnr-322554
Periša Patricia, Ulica Polonce Čude 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika SGGEŠ, izdano leta 2008. gnj-322662
Petrovič Presetnik Teo, Linhartova
cesta 19, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2006.
gnj-322687
Petrović Gordana, Šlandrova ulica 7, Radomlje, spričevalo 4. letnik SENŠRM Kamnik, izdano leta 1997. gnv-322725

Petrović Tanja, V Varde 22, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Maks Pečar Črnuče. gnv-322625
Petrušić Tina, Hladilniška pot 1 c, Ljubljana, spričevalo 4. letnika, obvestilo o uspehu
pri maturi in maturitetno spričevalo, izdal
ŠCPET v Ljubljani 2007. gnd-322518
Pintar Damir, Brdnikova 16, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1980,
1981, 1982, 1983. gnn-322433
Pirc Karmen, Velika Ligojna 44, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje, izdano leta 1986.
gnk-322661
Pišot Luka, Grčna 47A, Nova Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2003, 2004.
gnl-322460
Placer Monika, Rožna ulica 6, Postojna,
spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani, izdana leta 2001 do 2005, na ime Bezlaj Monika. gns-322453
Plahutnik Uroš, Cesta v Kostanj 6, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gradbeno ekonomske šole, izdano leta 1993.
gnd-322522
Plaskan Dejan, Polzela 136 a, Polzela,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole v Celju, izdano leta 2004. gnx-322548
Podviz Jerneja, Sora 38, Medvode, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Preska, izdano leta 2004. gns-322528
Polovič Anže, Padaršičeva 34, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2006, 2007.
gno-322482
Potočnik Marija, Velika Račna 31, Grosuplje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2005, 2006. gne-322642
Povalej Maja, Bukovžlak 35, Teharje, spričevalo 1. letnika PTI, Poslovno-komercialne
šole Ptuj, izdano leta 2006. gni-322713
Prešeren Matevž Emil, Vrbovec 55, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jožeta Moškriča, izdano leta 2004. gnl-322710
Pukl Klavdija, Porabska 3, Gornja Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci,
izdano leta 1995. gnk-322644
Ratajc Simona, Pupinova 2, Maribor,
spričevalo 4. letnika II. Gimnazije Maribor,
izdano leta 1988. gnk-322611
Ravnik Mina, Bohinjska Bela 64, Bohinjska Bela, spričevalo 1. letnika Frizerske šole
Ljubljana, izdano leta 2008. gnt-322527
Repič Matej, Žapuže 21, Ajdovščina, indeks, št. 18101006, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2010.
gnt-322702
Robič Sašo, Dovje 94a, Kranjska
Gora, indeks, št. 2900645, izdala NTF.
gnt-322727
Romanić Sandra, Na gmajni 21, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnh-322439
Romšak Pačnik Nina, Laze pri Dolskem 20, Dol pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina v Ljubljani, izdano
leta 2007. gnw-322549
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Rozman Marlon, Renkovci 149, Turnišče,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Murska Sobota, izdano leta 2011. gnq-322530
Seljak Petra, Otalež 14, Cerkno, maturitetno spričevalo Gimnazije Tolmin, št. 622,
izdano leta 2005. gnh-322464
Sikirić Jasna, Pot na Rakovo Jelšo 5,
Ljubljana, spričevalo za 3. letnik in zaključno
spričevalo Srednje trgovske šole, spričevala
izdana leta 1981. gnq-322555
Slapar Mojca, Bizoviška cesta 43E,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2004 in 2005.
gnr-322529
Slovenec Lisičar Luka, Groharjeva cesta 22, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene in geodetske šole v Ljubljani,
izdano leta 2008. gnk-322511
Smatić Anela, Cesta talcev 10, Kranj,
maturitetno spričevalo ESIC Kranj, izdano
leta 2011. gnz-322671
Sodin Tjan, Stranice 25, Stranice, spričevalo 4. letnika Splošne in strokovne gimnazije Lava Celje, izdano leta 2005.
gnn-322558
Srzič Anja, Pod kolodvorom 2, Postojna, spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Postojna – Gimnazije, izdano leta 2011.
gnw-322574
Stanić Jelena, Cesta na Bokalce 17, Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Vič, izdano leta 2001/2002. gnr-322654
Stanko Martin, Trg svobode 32, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro šole Zagorje, program elektrikar, izdano
leta 1990. gnx-322473
Stanković Marina, Rusjanov trg 5, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2009. gng-322615
Starič Nastja, Ulica V. prekomorske
brigade 2, Celje, spričevalo 1. letnika Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Celje, smer frizer, izdano leta 2005/06.
gnd-322718
Strmec Gregor, Sveti Duh 138, Škofja
Loka, spričevalo 4. letnika Šolskega centra
v Škofji Loki, izdano leta 2011. gnz-322521
Struna Sanja, Hruševec 11, Novo mesto, spričevalo 4. letnika, izdano leta 2003
in maturitetno spričevalo, izdano leta 2004
Gimnazije Novo mesto. gnb-322445
Šercer Bojan, Nove Ložine, Stara Cerkev, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključnega izpita Srednje šole Kočevje, izdano
leta 1993. gng-322465
Šinigoj Veronika, Batuje 76c, Črniče,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 2011. gnq-322630
Škofic Pia, Ulica Lojzeta Hrovata 8,
Kranj, indeks, št. F0024008, izdala Univerza
v Mariboru Filozofska fakulteta, leto izdaje
2010. gni-322513
Škrabl Tatjana, Imeno 27, Podčetrtek,
maturitetno spričevalo LU Rogaška Slatina,
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
(poklic: turistični tehnik), izdano leta 2006.
gnw-322586
Šmid Tomaž, Sojerjeva ulica 44, Ljubljana, spričevalo 4. letnika SŠER, izdano leta
2008. gnb-322495
Šmit Edina, Cankarjeva 5, Kočevje, spričevalo 3. in 4. letnika Waldorfske

šole Ljubljana, izdano leta 2008/2009.
gnh-322514
Šolinc Blaž, Blažičeva 18, Ljubljana, preklic spričevala 9. razreda OŠ Miško Kranjec
v Ljubljani, izdano dne 2006, objavljenega v
Uradni list RS, št. 94/2006. gnd-322618
Šoško Kaja, Delavska ulica 7, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Zalog v Ljubljani,
izdano leta 2006. gni-322688
Šterk Tina, Griblje 71, Gradac, obvestilo
o uspehu pri maturi Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 2004. gnw-322449
Štesl Bojan, Serdica 109, Rogašovci,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje strojne
in tekstilne šole Murska Sobota, izdano leta
1992, 1993 in 1994. gnf-322716
Štimac Ana, Ložec 3, Osilnica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta
2009. gng-322515
Štricelj Marko, Delavska cesta 71, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje biotehniške
šole Kranj, izdano leta 2005. gnd-322643
Štricelj Urška, Delavska cesta 71, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano leta
2008. gnd-322693
Štricelj Urška, Delavska cesta 71, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano leta
2009. gnc-322694
Štricelj Urška, Delavska cesta 71, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano leta
2010. gnb-322695
Štrukelj Matic, Martinova pot 45, Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Vižmarje Brod,
izdano leta 2008. gnc-322619
Štrukelj Matic, Martinova pot 45, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2009. gnb-322620
Švetak Gloria, Partizanska 27c, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2011. gnx-322648
Topolovec Andrej, Kroška 77, Murska
Sobota, spričevalo 1., 2., in 3. letnika SŠGT
Radenci, izdano leta 2000/01, 2001/02,
2002/03. gnw-322649
Triller Aleš, Virmaše 210, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2004. gnu-322551
Trošelj Marina, Krivec 3, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta 2005.
gnw-322678
Türk Tine, Cesta v Zgornji Log 105, Ljubljana, spričevalo 8. razreda Waldorfske šole
Ljubljana, izdano leta 2001. gnz-322471
Turk Urška, Šmarje 18, Šentjernej, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2005.
gny-322672
Turšič Vesna, Begunje 4G, Begunje pri
Cerknici, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2005. gne-322567
Udir Janja, Pod Knapovko 15, Radeče, spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske šole Ljubljana, št. I-V/1685, izdano leta
2001. gns-322728
Urbas Aljoša, Stara cesta 54, Logatec,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu
za 2. letnik Gimnazije Antona Aškerca v Ljubljani, izdano 2007 in 2008. gnf-322466
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Valcl Ivan, Poljana 10B, Prevalje, spričevalo 3. letnika Srednje šole Ravne, št.
I-RT 34, izdano leta 2005. gnk-322636
Valcl Ivan, Poljana 10B, Prevalje, spričevalo 4. letnika Srednje šole Ravne, št.
I-RT 34, izdano leta 2006. gnj-322637
Valcl Ivan, Poljana 10B, Prevalje, maturitetno spričevalo Srednje šole Ravne, št.
I-RT 34, izdano leta 2006. gni-322638
Vanček Tjaša, Polje 5, Zagorje ob Savi,
spričevalo 1. letnika Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano leta
2004/05. gnp-322706
Vanček Tjaša, Polje 5, Zagorje ob Savi,
maturitetno spričevalo Srednje in tehniške
poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2010/11.
gno-322707
Velić Azra, Gašperšičeva 8, Ljubljana,
spričevali 1. in 2. letnika Srednje upravnoadministrativne šole v Ljubljani, izdani leta
2008 in 2009. gnc-322519
Vetrih Amadej, Vitovlje 45A, Šempas,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2007. gnz-322596
Vidmar Peter, Prešernova 10, Kamnik,
spričevalo 2. in 3. letnika SGGEŠ Ljubljana,
izdano leta 2004. gnp-322485
Vlačić Dino, Cesta v Mestni log 36, Ljubljana, indeks, št. 29008000, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnl-322685
Vodopivec Rok, Murnova cesta 13, Grosuplje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2007. gny-322447
Vodušek Ana, Streliška ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika, obvestilo uspeha pri
maturi ter maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdana leta 2007. gni-322438
Vrdoljak Ivan, Reška cesta 27, Kozina,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Sežana, smer ekonomski tehnik, izdano leta 1999/2000. gnr-322583
Vrdoljak Ivan, Reška cesta 27, Kozina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Sežana, smer ekonomski tehnik. gnm-322584
Vrhunc Mojca, Kropa 2C, Kropa, spričevalo o končani OŠ Staneta Žagarja Lipnica.
gno-322607
Vučko Roman, Dolnja Bistrica 116, Črenšovci, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega kovinarskega centra Lendava, izdano
leta 1980. gnr-322579
Zadravec Aleksander, Ulica heroja Vojka 14, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro računalniške šole Maribor, izdano leta 1995. gnl-322635
Zafred Nina, Kal 3c, Pivka, spričevalo 9. razreda OŠ Pivka, izdano leta 2007.
gnp-322631
Završki Viktorija, Sveti Florjan 82, Rogaška Slatina, spričevalo 4. letnika Vrtnarske
šole Celje, izdano leta 1998, izdano na ime
Kropec Viktorija. gnl-322585
Zelenjak Anita, Kamnogoriška cesta 47,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnh-322614
Zupan Tilen, V Murglah 215, Ljubljana,
indeks, št. 20202887, izdala Pravna fakulteta. gnh-322489
Žagar Blažka, Besnica 22a, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2008. gnr-322479
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Žuber Iztok, Kred 38, Kobarid, spričevalo 3. letnika Tehniškega šolskega centra
Nova Gorica, Tehniška gimnazija, izdano
leta 2008. gnn-322658

Drugo preklicujejo
Alagić Sulejman, Pod kostanji 20, Celje,
službeno izkaznico – varnostnik, izdajatelj
MZNZ, številka 104195. gnj-322587
Avberšek Mateja, Paški Kozjak 37A, Velenje, študentsko izkaznico, št. E1032835,
izdala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.
gnk-322536
Babič Rok, Aškerčeva 10, Piran – Pirano, študentsko izkaznico, št. 20090010,
izdala Pravna fakulteta. gnj-322562
Bajc Martin, Omerzova 32, Kočevje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje.
gnw-322724
Bakija Tadej, Jakopičeva 21, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste,
Ljubljana. gne-322667
Baščarević Maša, Goričane 6, Medvode, študentsko izkaznico, št. 27005355,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gni-322563
Božič Sara, Gorenje Blato 102, Škofljica,
študentsko izkaznico, št. 31080063, izdala
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani.
gnn-322458
Brišnik Klara, Maistrova ulica 1, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 19486651, izdala
Ekonomska fakulteta. gnn-322483
Ceferin Miloš, Dašnica 26, Železniki, študentsko izkaznico, št. 11090302,
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani.
gne-322467
Čoprež Tanja, Vipolže 30, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 18060288, izdala
Filozofska fakulteta. gnm-322434
Čuk Erik, Vojkova ulica 3, Idrija, študentsko izkaznico, št. 64030024, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnb-322670
Debeljak Jaka Peter, Novo Polje, Cesta I/38A, Ljubljana – Polje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste Ljubljana.
gnj-322462
Derganc Urška, Vogelna ulica 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20202065, izdala Pravna fakulteta. gnm-322684
Diemat Milan, Zg. Duplek 164 D, Spodnji Duplek, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500022796000, izdal Cetis d.d.
gns-322653
Drnovšek Urban, Vodenska cesta 21, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 27004918,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnq-322580
Glišovič Tomaž, Brunov drevored 11B, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 1401095001,
izdala FKPV Celje. gni-322538
Godec Mina, Ulica bratov Učakar 62, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 27005490,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnf-322491
Gostan Robert, Zgornja Hajdina 174,
Hajdina, študentsko izkaznico, št. 61256152,
izdala PEF Maribor. gni-322463
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Govedič Matjaž, Mali Breg 1A, Loče pri
Poljčanah, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500010032000, izdajatelj Cetis Celje
d.d. gnj-322537
Gruden Eva, Ulica Metoda Mikuža 12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
21070322, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnq-322505
Hočevar Sara, Rakitnica 24, Dolenja vas,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane,
št. 0006062135. gnu-322701
Jarc Žiga, Griči 8, Vrtojba, Šempeter pri
Gorici, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET, Ljubljana. gni-322488
Javornik David, Kozjak 71D, Mislinja,
študentsko izkaznico, št. s2000149, izdala
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru. gnh-322539
Jelenko Lea, Mala Mislinja 11B, Mislinja,
študentsko izkaznico, št. 32060379, izdala
NTF, oddelek za tekstilstvo, Univerza v Ljubljani. gnp-322606
Jeseničnik Rok, Prešernova cesta 22 d,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 19456457,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnl-322435
Jug Martin, Žapuže 97, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 64100134, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnz-322646
Jukić Andželina, Šaleška 19, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 18100810, izdala
Filozofska fakulteta. gns-322578
Jurman Tjaša, Loče 14, Brežice, študentsko izkaznico, št. 37101400, izdala Veterinarska fakulteta. gnx-322723
Kalšek Eva, Cesta 9. avgusta 83, Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št.
28090021, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko v Ljubljani. gnp-322506
Klampfer Eva, Trebinjska ulica 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19449896,
izdala Ekonomska fakulteta. gni-322663
Kolar Ana, Kozje 19, Kozje, študentsko
izkaznico, št. 74500080, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljaniu.
gnf-322566
Košir Tina, Gorenje 32A, Stara Cerkev,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje,
št. 0005968507. gnd-322468
Koterle Marko, Puče 1 d, Šmarje, študentsko izkaznico, št. 19380915, izdala
Ekonomska fakulteta. gnf-322720
Kqira Martin, Sečna pot 49G, Portorož
– Portorose, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Piran. gny-322622
Krasniqi Arijan, Dolenja vas 7, Krško,
študentsko izkaznico, št. 140110212, izdala
Fakulteta za komercialne in poslovne vede.
gng-322490
Kurtić Silvija, Društvena ulica 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19524885,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnz-322546
Lajovic Luka, Primožičeva ulica 28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19781447,
izdala Ekonomska fakulteta. gno-322557
Lelić Enes, Brodarjev trg 5, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500024604000, izdana 1. 12. 2009.
gnw-322624
Lešnik Boštjan, Kale 11A, Šempeter v
Savinjski dolini, digitalno tahografsko karti-

co, št. 1070500030902000, izdal Cetis d.d.
gnq-322655
Majcen Maja, Adamičeva cesta 41B, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 71100464,
izdala Biotehniška fakulteta. gnq-322680
Marolt Jure, Zgornja Besnica 4a, Ljubljana, voznikovo kartico, št. V01070009747,
izdal Cetis Celje, veljavna do 3. 1. 2013.
gns-322503
Maver Urška, Cesta na Brdo 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19414721,
izdala Ekonomska fakulteta. gno-322432
Meh Peter, Mačkovec 6, Kočevje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012350000. gnm-322509
Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10,
Šenčur, cemt dovolilnica št. 00854 ter pripadajoči zvezek. gni-322550
Omahen
Manca,
Kopališka
ulica 16, Višnja Gora, študentsko izkaznico,
št. 18080598, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gno-322507
Palčič Sara, Šared 37a, Izola – Isola,
študentsko izkaznico, št. 19473721, izdala
Ekonomska fakulteta. gnq-322480
Pejović Tijana, Jakopičeva 8, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste.
gni-322613
Peter Kohne s.p., Zbelovo 19, Loče pri
Poljčanah, potrdilo za voznika Dragiša Lončarski, št. 008326/AD61-2-5538/2010, za
cestni prevoz blaga v okviru licence Skupnosti, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, veljavno od 9. 12. 2010 do
22. 1. 2013, leto izdaje 2010. gnc-322569
Pirnat Ajda, Cesta 20. julija 2, Zagorje ob
Savi, študentsko izkaznico, št. 27005513,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnt-322627
Prevoz Stvari – Jure Rus s.p., Cesta
dveh cesarjev 385, Ljubljana, licenco, številka 010085, za vozilo IVECO 59-12, registrska številka LJ Z4-20Y. gnl-322535
Prša Tjaša, Smerdujeva ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30016059,
izdala Fakulteta za kemijsko tehnologijo v
Ljubljani. gnw-322474
Renee & CO družba za trgovino, Rožna
dolina, Cesta XVII/15, Ljubljana, licenco,
številka GE 003919, za vozilo MB VIANO,
registrska številka RENEE 7. gnn-322533
Rizmal Maruša, Apnenik pri Boštanju
27b, Boštanj, študentsko izkaznico, št.
27005784, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gnt-322552
Rogelj Urša, Volaričeva 26, Postojna, študentsko izkaznico, št. 32080153, izdala Naravoslovno tehniška fakulteta. gnd-322597
Rupar Boštjan, Pilonova 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19299107, izdala
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
gne-322592
Rupčič Martina, Zadružna cesta 8C, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 98101059,
izdala Pedagoška fakulteta Koper, Univerza
na Primorskem. gnw-322599
Rupnik Polona, Rove 26, Frankolovo,
študentsko izkaznico, št. N1004164, izdala
Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
Univerza v Mariboru. gnd-322593
Sedej Tomaž, Ljubljanska cesta 4F, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 19362052,
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izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gng-322665
Stokuča Zoran, Godešič 37, Škofja Loka,
licence, št. 011217/BGD63-7-7128/2006, za
vozilo kombi Peugeot, reg. št. KR N8-928.
gnn-322683
Šemrov Vito, Sokolska cesta 22, Mirna,
študentsko izkaznico, št. 63090288, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnb-322545
Škrbec Jasmina, Ulica Slavka Gruma 90, Novo mesto, študentsko izkaznico,
št. 01006727, izdala Pedagoška fakulteta,
Univerza v Ljubljani. gnc-322469
Urbanija Damjan, Krajno Brdo 3 a, Lukovica, študentsko izkaznico, št. 19398618,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnf-322516
Veber Sabina, Brestova ulica 30, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 71100508,
izdala Biotehniška fakulteta. gnr-322679
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19 a,
Ptuj, štampiljko kvadratne oblike, s tekstom:
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj Splošna
ambulanta 8/2. gnr-322608
Zobec Jože, Goriča vas 74, Ribnica, študentsko izkaznico, št. 28031255, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v
Ljubljani. gne-322442
Zorč Peter, Nazorjeva ulica 10, Izola –
Isola, študentsko izkaznico, št. 370000966,
izdala Veterinarska fakulteta. gnm-322484
Zupanc Andraž, Repnje 13b, Vodice, dijaško izkaznico, izdal Biotehnični izobraževalni center. gnh-322664
Zupanec Simona, Cvetna 7, Petišovci,
Lendava – Lendva, študentsko izkaznico,
št. 71100103, izdala Biotehniška fakulteta
Ljubljana. gnp-322556
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